
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису

МАЦЮК ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ

Прим. № ____
УДК 349.2

ДИСЕРТАЦІЯ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА У СИСТЕМІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН:

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

12.00. 05 – трудове право;
право соціального забезпечення

Подається на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
____________________________
(підпис, ініціали та прізвище здобувача)

Науковий консультант –
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України
Іншин Микола Іванович

Дніпро – 2017



2
АНОТАЦІЯ

Мацюк В.Я. Державна служба у системі трудових відносин: теоретико-

правові проблеми. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за

спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» (081 –

Право).  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017.

Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному аналізу теоретичних

основ державної служби у системі трудових відносин, а також актуальних

проблем практичного характеру та пошуку шляхів їх вирішення. У науковій

роботі здійснено правову характеристику сутності державної служби у системі

трудових відносин, визначено її поняття, роль, генезис розвитку, а також

особливості.

Обґрунтовано, що державна служба – це професійна, оплачувана

службово-трудова діяльність громадян, якій властиві дві групи правовідносин –

службово-трудові, що полягають у забезпеченні реалізації державним

службовцем права на працю, виплати останньому винагороди за виконання

службово-трудових обов’язків, а також наданні гарантій, і державно-владні

правовідносини, які покликані забезпечувати реалізацію потреб та інтересів

держави через виконання державним службовцем завдань і функцій останньої.

Правове регулювання державної служби за законодавством у сфері праці

трактується як поширення дії правових норм, які належать до предмета

правового регулювання галузі трудового права, на суспільні відносини у сфері

державної служби з метою їх упорядкування та приведення у відповідність з

положеннями законодавства у сфері праці, за якого державний службовець

набуває статусу найманого працівника, а держава в особі уповноважених

органів та їхніх посадових осіб – статусу роботодавця, а також визначається

сукупність повноважень, прав та обов’язків та системи принципів і гарантій

такого правового регулювання.
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Основними завданнями правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці визначено такі: 1) зменшення кількості порушень

трудових прав державних службовців; 2) підвищення продуктивності праці за

рахунок правового заохочення та відповідальності; 3) підвищення

кваліфікованості та ефективності праці державних службовців, забезпечення

духу здорової конкуренції; 4) підвищення якості функціонування державного

апарату за рахунок стабільності трудових правовідносин та високої

продуктивності праці; 5) забезпечення наявності висококваліфікованих,

патріотичних та фахових кадрів, їх подальше переведення на вищі посади.

Встановлено поняття та особливості трудових правовідносин у сфері

державної служби, зокрема розглянуто види цих правовідносин у сфері

державної служби. Виділено особливості виникнення, розвитку та припинення

трудових правовідносин у сфері державної служби. Досліджено суб’єктів

трудових правовідносин у сфері державної служби.

Констатовано, що трудові правовідносини у сфері державної служби – це

врегульовані нормами трудового права суспільні відносини між державним

службовцем та державою в особі уповноважених органів влади чи іншого

суб’єкта трудового права, що мають внутрішній характер та виникають з

приводу праці державного службовця або ж з приводу нерозривно пов’язаних з

працею такого державного службовця прав та обов’язків, кореспондуючих з

відповідними повноваженнями держави, що реалізуються іншими особами, які

випливають із системи трудового права України.

Особливостями виникнення трудових правовідносин у сфері державної

служби названо наступні: обов’язковість проходження відкритого (крім

випадків проведення закритого конкурсу у зв’язку з державною таємницею)

конкурсу за формально визначеними встановленими правилами; проходження

антикорупційної перевірки та перевірки з інших підстав на основі

законодавства у сфері люстрації; обов’язок складення Присяги державного

службовця як обов’язкової вимоги вступу на державну службу; наявність

інституту відкладеного права другого за результатами конкурсу кандидата на

зайняття вакантної посади державної служби; перемога в конкурсі або ж
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реалізація відкладеного права другого за результатами конкурсу кандидата є

підставами для укладення трудового договору та/або видання

адміністративного акта – наказу про прийняття на державну службу;

призначення на посаду є завершальним етапом правовідносин з приводу

прийняття особи на державну службу та початковим щодо її проходження та

виникнення трудових правовідносин з приводу безпосереднього виконання

трудової функції.

Виокремлено проблеми понятійно-категоріального апарату державної

служби у системі трудових відносин, проблеми забезпечення трудових прав

державних службовців та реалізації їх трудового потенціалу, а також проблеми

притягнення до відповідальності державних службовців.

Визначено такі проблеми у сфері реалізації трудових прав державних

службовців: 1) забезпечення права на страйк; 2) забезпечення права на участь у

профспілці та фактичної можливості функціонування профспілкових

організацій; 3) комплексного забезпечення трудових прав державних

службовців.

Серед проблем у сфері реалізації трудового потенціалу виділено такі:

1) забезпечення об’єктивності оцінювання результатів службової діяльності

державного службовця; 2) необхідність дотримання об’єктивності у

преміюванні і зміни підходів до нього; 3) проблема професійної освіти та

підвищення рівня професійного розвитку державних службовців.

Названо такі проблеми дисциплінарної відповідальності державних

службовців: 1) порушення принципу єдиного співмірного правового

регулювання дисциплінарної відповідальності різних категорій державних

службовців, зокрема щодо захисту прав, свобод та законних інтересів

державних службовців у процесі притягнення до дисциплінарної

відповідальності; 2) відсутність деталізації вичерпного переліку підстав

дисциплінарної відповідальності; 3) недостатній рівень конкретизації у

питаннях диференціації дисциплінарних проступків залежно від їхньої

складності; 4) відсутність поняття вини у дисциплінарній відповідальності.
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До проблем матеріальної відповідальності державних службовців

віднесено: 1) визначення конкретних засад розмежування правового

регулювання матеріальної відповідальності різними нормативно-правовими

актами; 2) відсутність поняття вини у матеріальній відповідальності;

3) невизначеність форми вини у матеріальній відповідальності державних

службовців; 4) відсутність обмеження щодо визначення розміру відшкодування

матеріальної шкоди; 5) відсутність єдиного законодавчого підходу до

визначення природи матеріальної відповідальності державних службовців, що

призводить до її регулювання окремими законодавчими актами, положення

яких є несумісні одні з одними.

Сформовано шляхи удосконалення правового регулювання державної

служби за законодавством у сфері праці. Названо тенденції подальшого

розвитку правового регулювання державної служби за законодавством у сфері

праці, а саме: 1) демократизація правового регулювання; 2) збільшення ролі

актів соціального партнерства у відповідному правовому регулюванні;

3) підвищення рівня диференціації правового регулювання праці державних

службовців; 4) встановлення особливих пільг та гарантій для державних

службовців з подальшою їх раціоналізацією; 5) збільшення гарантій у сфері

оплати праці; 6) врахування міжнародних стандартів та принципів праці у

сфері регулювання трудової діяльності державних службовців, а також

врахування основних стандартів і принципів ЄС.

Виведено шляхи європейської інтеграції та напрями запозичення в

Україну зарубіжного досвіду державної служби за законодавством у сфері

праці.

Резюмовано, що європейська інтеграція передбачає оптимізацію та

приведення практики застосування національного законодавства у

відповідність із загальноприйнятою адміністративно-трудовою практикою ЄС

та основоположними принципами у сфері державної служби, зокрема у таких

основних сферах, як:

1) оплати праці як мотиваційної та конкурентної складової трудових

правовідносин у сфері державної служби;



6
2) регулювання й контролю за дотриманням етики державних службовців

як прийнятих нормативно визначених правил поведінки державних службовців

відповідно до прийнятих у суспільстві уявлень та як антикорупційної складової;

3) професійного навчання й постійного підвищення кваліфікації

відповідно до сучасних викликів та вимог;

4) мотивації державних службовців до ефективної та результативної

трудової діяльності;

5) забезпечення престижності державної служби в уявленні суспільства та

формування концепції «місії державного службовця».

Ключові слова: правове регулювання, трудова діяльність, законодавство

у сфері праці, трудові права, державні службовці, державна служба, праця,

працівник, трудові правовідносини.
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ANNOTATION

Matsiuk V.Ya. Civil service in the system of labour relations: theoretical

and legal problems. – The qualifying scientific work on the rights of the

manuscript.

Thesis for the scientific degree of the Doctor of Law in specialty 12.00.05

«The labor Law; the right of social security» (081 - Law). – Taras Shevchenko

National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

– Kyiv, 2017.

The dissertation is devoted to systematic and thorough analysis of

theoretical foundations of the civil service in the system of labour relations, as

well as actual problems of a practical nature and the search for ways to solve

them. In the scientific work the legal description of the essence of the civil service

in the system of labour relations was carried out, its concept, role, genesis of

development, as well as features were determined.

It is substantiated that the civil service is a professional, paid labour service

of citizens, which has two groups of legal relations - state-labour, which consists

in ensuring the right of the work of a civil servant to work, payment of the latter

remuneration for the performance of official duties, and as well as the provision

of guarantees, and state-government legal relations, which are designed to ensure

the realization of the needs and interests of the state through the execution of the

civil servant tasks and functions of the latter.

Legal regulation of civil service under labour law is interpreted as the

extension of the legal norms that fall within the subject of legal regulation of the

field of labour law, on public relations in the field of civil service in order to

streamline them and bring them into line with the provisions of labour legislation,

in which a civil servant acquires the status of a hired employee, and the state

represented by the authorized bodies and their officials - the status of the

employer, as well as the set of powers, rights and the obligations and systems of

principles and guarantees of such legal regulation.
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The main tasks of the legal regulation of the civil service under the

legislation in the field of labour are as follows: 1) reducing the number of

violations of labour rights of civil servants; 2) increase of productivity at the

expense of legal incentive and responsibility; 3) improvement of the qualification

and efficiency of civil servants work, ensuring a spirit of healthy competition;

4) improving the functioning of the state apparatus due to the stability of labour

relations and high productivity; 5) ensuring the availability of highly skilled,

patriotic and professional staff, and their subsequent transfer to higher positions.

The concept and features of labour legal relations in the sphere of civil

service are established, in particular, the types of these legal relations in the field

of civil service are considered. The peculiarities of the emergence, development

and termination of labour relations in the field of civil service are highlighted. The

subjects of labour legal relations in the field of civil service are investigated.

It was stated that labour relations in the field of civil service are regulated

by the norms of labour law social relations between a civil servant and a state

represented by authorized bodies of power or another subject of labour law that

are internal in nature and arise from the work of a civil servant or about

inextricably linked with the work of such a civil servant, rights and obligations

corresponding to the corresponding powers of the state, realized by other persons

arising from the system of labour law and Ukraine.

The following are the peculiarities of the emergence of labour relations in

the field of civil service: the obligation to pass open (except for cases of holding a

closed tender in connection with state secrets) of the competition for formally

determined established rules; passing anticorruption inspection and checking on

other grounds based on legislation on lustration; the obligation to take the oath of

a public servant as a mandatory requirement for entry into the civil service;

presence of the institute of postponed right of the second according to the results

of the competition for a candidate for employment of a vacant post of civil

service; the victory in the competition or the implementation of the deferred

second right on the basis of the results of the candidate's competition is the basis

for the conclusion of an employment contract and / or publication of an
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administrative act - an order for admission to the civil service; appointment to the

post is the final stage of legal relationship regarding the adoption of a person in

the civil service and the initial on its passage and the emergence of labour

relations regarding the direct execution of the labour function.

The problems of the conceptual-categorical apparatus of the civil service in

the system of labour relations, problems of provision of labour rights of civil

servants and implementation of their labour potential, as well as the problem of

bringing civil servants to responsibility, are identified.

The following problems in the field of implementation of labour rights of

civil servants were identified: 1) ensuring the right to strike; 2) ensuring the right

to participate in the trade union and the actual possibility of functioning of trade

union organizations; 3) comprehensive provision of labour rights for civil

servants.

Among the problems in the field of implementation of labour potential, the

following are identified: 1) ensuring the objectivity of the evaluation of the results

of the civil servant's service activities; 2) the necessity of observing objectivity in

bonus and changing approaches to it; 3) the problem of vocational education and

raising the level of professional development of civil servants.

The following problems of disciplinary liability of civil servants are named:

1) violation of the principle of uniform, proportional legal regulation of

disciplinary liability of various categories of civil servants, in particular regarding

the protection of the rights, freedoms and legitimate interests of civil servants in

the process of bringing to disciplinary responsibility; 2) lack of detail in the

exhaustive list of grounds for disciplinary liability; 3) insufficient level of

concretization in issues of differentiation of disciplinary offenses depending on

their complexity; 4) the absence of the notion of guilty in disciplinary liability.

The problems of financial responsibility of civil servants include: 1) the

definition of specific principles for the delimitation of legal regulation of material

liability with various legal acts; 2) lack of notion of guilt in material liability;

3) the uncertainty of the form of guilt in the liability of civil servants; 4) the

absence of a limitation on the determination of the amount of compensation for
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pecuniary damage; 5) the absence of a unified legislative approach to the

definition of the nature of liability of civil servants, which leads to its regulation

by separate legislative acts, the provisions of which are incompatible with one

another.

The ways of improving the legal regulation of the civil service according to

the legislation in the field of labour are formed. The tendencies of further

development of legal regulation of the civil service under the legislation in the

field of labour are defined, namely: 1) democratization of legal regulation;

2) increase of the role of social partnership acts in the relevant legal regulation;

3) increase of the level of differentiation of legal regulation of the work of civil

servants; 4) the establishment of special privileges and guarantees for civil

servants with further rationalization; 5) increase of guarantees in the field of

remuneration; 6) taking into account international standards and labour standards

in the field of regulating the work of civil servants, as well as taking into account

the basic standards and principles of the EU.

The ways of European integration and directions of borrowing in Ukraine of

foreign experience of civil service according to legislation in the field of labour

are outlined.

It is summarized that European integration involves optimization and

bringing the practice of applying national legislation in line with the generally

accepted EU labour and administrative practice and the basic principles in the

field of civil service, in particular in such key areas as:

1) remuneration as a motivational and competitive component of labour

relations in the sphere of civil service;

2) regulation and control over observance of the ethics of civil servants as

accepted normatively defined rules of behavior of civil servants in accordance

with accepted concepts in society and as anticorruption component;

3) professional training and continuous improvement in accordance with

modern challenges and requirements;

4) motivation of civil servants to work efficiently and effectively;
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5) ensuring the prestige of the civil service in the presentation of society

and the formation of the concept of "mission of a civil servant".

Key words: legal regulation, labour activity, legislation in the field of

labour, labour law, civil servants, public service, labour, employee, labour

relations.
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ВСТУП

Актуальність теми. Для будь-якої демократичної країни неоціненними є

роль та суспільне значення державної служби. Прийняття нової редакції Закону

України «Про державну службу» 2015 року обумовило новий вектор розвитку

державної служби у напрямі прогресивних світових соціально-правових

стандартів, а правовий статус державних службовців у цілому здобув більш

проєвропейський характер. За цим Законом було суттєво розширено трудові

права державних службовців, а також надано їм додаткові гарантії та пільги,

пов’язані з проходженням державної служби. У зв’язку з цим особливої

актуальності набуває питання визначення правової природи державної служби

як складового елементу трудових правовідносин.

Державна служба за своїм характером є професійною діяльністю

громадян, які виконують свої службово-трудові обов’язки з метою реалізації

завдань та функцій держави і отримують за цю діяльність відповідну

винагороду. Окрім того, державна служба передбачає наявність практично всіх

видів матеріального та соціального забезпечення, яким наділяються усі інші

категорії працівників, наприклад пенсійне забезпечення, соціально-побутове та

інше.

В умовах реформи трудового законодавства актуальним питанням є

визначення основних концептуальних шляхів удосконалення системи

правового регулювання трудових правовідносин у сфері державної служби та

аналіз тенденцій їх подальшого розвитку.

Актуальність обраної проблематики обумовлена тим, що відповідні зміни

ще не є завершеними. По-перше, станом на сьогодні розробляється проект

Трудового кодексу України, який матиме значний вплив на загальну систему

трудових правовідносин. По-друге, зміна соціально-економічних умов потребує

адаптації законодавства до сучасних реалій, позаяк положення нормативно-

правових актів повинні сприяти розвитку трудових правовідносин, а не

стримувати їх. Тому відповідні динамічні зміни у структурі правового

регулювання трудових правовідносин у сфері державної служби потребують



19
певного доктринального переосмислення. У своїй сукупності це сприятиме

розробці ґрунтовних теоретико-правових пропозицій вирішення наявних

проблем у досліджуваній царині.

Дослідження різних аспектів державної служби, у тому числі аналіз цього

суспільно-правового інституту, були предметом наукових робіт таких видатних

науковців, як В.М. Андріїв, В.Д. Бакуменко, Ю.П. Битяк, С.Я. Вавженчук,

В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, В.О. Воробйов,

Л.М. Гогіна, І.П. Голосніченко, І.П. Греков, Ю.М. Гришина, О.Ю. Дрозд,

В.В. Жернаков, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, В.Л. Костюк,

І.В. Кудрявцев, Д.Є. Кутоманов, Б.М. Лазарєв, С.С. Лукаш, К.Ю. Мельник,

Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, Л.В. Могілевський, Р.А. Науменко,

Н.М. Неумивайченко, О.Ф. Ноздрачов, О.М. Обушенко, О.Є. Пашерстник,

С.М. Прилипко, О.І. Процевський, А.М. Слюсар, Г.І. Чанишева, Л.О. Чиканова,

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Не применшуючи внесок

вищезазначених науковців у розвиток науки юриспруденції, слід наголосити,

що у контексті реформування інституту державної служби, а також трудового

законодавства виникає потреба у перегляді основоположних питань щодо

розуміння змісту та сутності державної служби як складової системи трудових

правовідносин.

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відповідно до

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 роки, ухвалених

Національною академією правових наук України (рішення від 3 березня 2016

року), у межах загальноуніверситетських наукових тем: «Актуальні проблеми

державотворення, правотворення та правозастосування» (державний

реєстраційний номер 0112U03550; дата реєстрації 28.05.2012), «Нормативно-

правове забезпечення трудових правовідносин в умовах реформування правової

системи та економіки» (державний реєстраційний номер 0115U000360; дата

реєстрації 20.02.2015), а також теми кафедри «Проблеми здійснення та захисту



20
прав і свобод суб’єктів цивільних, трудових та природоресурсних

правовідносин» (протокол № 2 від 22.08.2014).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка теоретико-

практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення проблем державної

служби у системі трудових правовідносин в Україні.

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед,

виконати такі завдання:

 охарактеризувати методологічні основи дослідження державної служби

в системі трудових відносин;

 визначити правову природу державної служби у системі трудових

правовідносин;

 структурувати етапи становлення та розвитку державної служби у

системі трудових відносинах;

 охарактеризувати особливості сучасного стану правового регулювання

державної служби за законодавством у сфері праці;

 розкрити сутність принципів правового регулювання державної служби

за законодавством у сфері праці;

 здійснити характеристику завдань і функцій правового регулювання

державної служби за законодавством у сфері праці;

 окреслити класифікацію гарантій правового регулювання державної

служби за законодавством у сфері праці;

 конкретизувати поняття та особливості трудових правовідносин у сфері

державної служби;

 уточнити підстави виникнення, зміни та припинення трудових

правовідносин у сфері державної служби;

 з’ясувати види трудових правовідносин у сфері державної служби;

 виокремити проблеми понятійно-категоріального апарату державної

служби у системі трудових відносин;

 виділити проблеми забезпечення трудових прав державних службовців

та реалізації їх трудового потенціалу;
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 здійснити аналіз проблем притягнення до дисциплінарної та

матеріальної відповідальності державних службовців;

 сформулювати шляхи удосконалення правового регулювання державної

служби;

 визначити тенденції подальшого розвитку правового регулювання

державної служби за законодавством у сфері праці;

 розробити конкретні пропозиції щодо шляхів запозичення зарубіжного

досвіду державної служби за законодавством у сфері праці.

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері службово-

трудової діяльності державних службовців.

Предметом дослідження є теоретико-правові проблеми державної

служби у системі трудових відносин.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного

дослідження є низка загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, вибір

яких обумовлений особливостями його об’єкта, предмета, мети та завдань. Так,

історичний метод застосовувався при визначенні особливостей становлення та

розвитку державної служби у трудових відносинах у світі та на території

сучасної України (п. 1.3). Формально-логічний метод (безпосередньо його

складові: метод класифікації, індукції та дедукції) застосовувався при наданні

загально-правової характеристики державної служби у системі трудових

правовідносин (п.п. 1.1, 1.2). Метод систематизації у поєднанні із системно-

функціональним методом застосовувався під час опрацювання особливостей,

сутності, принципів, завдань, функцій та гарантій правового регулювання

державної служби за законодавством у сфері праці (розділ 2). За допомогою

логіко-семантичного методу визначено основні поняття в роботі. Системно-

структурний метод, метод синтезу та метод емпіричного пізнання

спостереження застосовувалися під час дослідження проблем державної служби

у системі трудових відносин (розділ 4), в результаті чого було створено

можливості для  врахування як існуючої практики у вказаній області, так і

теоретичних розробок провідних науковців науки трудового права. Методи
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узагальнення та класифікації надали можливості розробити зміст трудових

відносин у сфері державної служби (розділ 3). Порівняльно-правовий метод

застосовувався при співставленні норм та положень національного трудового

законодавства щодо регулювання державної служби в Україні та законодавства

розвинених країн (п.п. 5.2, 5.3). Формально-догматичний та метод моделювання

дозволили виявити недоліки в правовому регулюванні у досліджуваній сфері та

сформулювати конкретні пропозиції щодо його вдосконалення (п. 5.1).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація

є одним з перших комплексних наукових досліджень теоретико-правових

проблем державної служби у системі трудових відносин, у результаті якого

розроблено відповідні концептуальні шляхи їх вирішення, сформульовано

низку нових наукових положень та висновків, запропонованих особисто

автором. За результатами дисертаційного дослідження сформульовано

авторські основні положення, що виносяться на захист і які містять елементи

наукової новизни. Основними з них є такі:

вперше:

 визначено, що принципи правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці слід розуміти як сукупність загально-правових,

галузевих, міжгалузевих та інституційних принципів права – керівних

основоположних універсальних загальноприйнятих ідей та положень, які

існують як у правових нормах, так і в уявленні суб’єктів права про належність

правовідносин у цій сфері, що визначають їх характер та спрямування

правового регулювання, забезпечують стабільність та сутнісну спрямованість

трудових правовідносин за участю державних службовців;

 надано тлумачення правової категорії «функції правового регулювання

державної служби за законодавством у сфері праці», яку запропоновано

розуміти як зовнішній механізм прояву норм трудового права з приводу впливу

на відносини між державним службовцем як найманим працівником та

державним органом як роботодавцем, у якому реалізується основна роль та

завдання правового інституту державної служби щодо праці державних

службовців зокрема та трудового права загалом;
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 надано характеристику особливостей виникнення трудових

правовідносин у сфері державної служби, якими є: обов’язковість проходження

відкритого (крім випадків проведення закритого конкурсу у зв’язку з

державною таємницею) конкурсу за формально визначеними встановленими

правилами; проходження «антикорупційної перевірки» та перевірки з інших

підстав люстрації передбачених Законом України «Про очищення влади»;

обов’язок складення Присяги державного службовця як обов’язкової вимоги

вступу на державну службу; наявність інституту відкладеного права другого за

результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної

служби; перемога в конкурсі або ж реалізація відкладеного права другого за

результатами конкурсу кандидата є підставами для укладення трудового

договору та/або видання адміністративного акта – наказу про прийняття на

державну службу; призначення на посаду є завершальним етапом

правовідносин з приводу прийняття особи на державну службу та початковим

щодо її проходження та виникнення трудових правовідносин з приводу

безпосереднього виконання трудової функції;

 сформульовано комплексний перелік проблем дисциплінарної та

матеріальної відповідальності державних службовців, а також шляхів

вирішення кожної з них. Серед проблем дисциплінарної відповідальності

державних службовців виділено такі: 1) порушення принципу єдиного

співмірного правового регулювання дисциплінарної відповідальності різних

категорій державних службовців, зокрема щодо захисту прав, свобод та

законних інтересів державних службовців у процесі притягнення до

дисциплінарної відповідальності; 2) відсутність деталізації вичерпного переліку

підстав дисциплінарної відповідальності; 3) недостатній рівень конкретизації у

питаннях диференціації дисциплінарних проступків залежно від їхньої

складності; 4) відсутність поняття вини у дисциплінарній відповідальності.

Серед проблем матеріальної відповідальності державних службовців названо

такі: 1) визначення конкретних засад розмежування правового регулювання

матеріальної відповідальності різними нормативно-правовими актами;

2) відсутність поняття вини у матеріальній відповідальності; 3) невизначеність
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форми вини у матеріальній відповідальності державних службовців;

4)відсутність обмеження щодо визначення розміру відшкодування матеріальної

шкоди; 5) відсутність єдиного законодавчого підходу до визначення природи

матеріальної відповідальності державних службовців, що призводить до її

регулювання окремими законодавчими актами, положення яких є несумісні

одні з одними;

 обґрунтовано, що європейська інтеграція передбачає оптимізацію та

приведення практики застосування національного законодавства у

відповідність із загальноприйнятою практикою ЄС та основоположними

принципами у сфері державної служби, зокрема у таких основних сферах, як:

1) оплати праці як мотиваційної та конкурентної складової трудових

правовідносин у сфері державної служби; 2) регулювання й контролю за

дотриманням етики державних службовців як прийнятих нормативно

визначених правил поведінки державних службовців відповідно до

сформованих у суспільстві уявлень та як антикорупційної складової;

3) професійного навчання й постійного підвищення кваліфікації відповідно до

сучасних викликів та вимог; 4) мотивації державних службовців до ефективної

та результативної трудової діяльності; 5) забезпечення престижності державної

служби в уявленні суспільства та формування концепції «місії державного

службовця»;

удосконалено:

 періодизацію становлення та розвитку державної служби згідно з

критерієм форми державного управління на кожному історичному етапі, яка

включає такі історичні періоди: 1) період зародження і формування основ

державної служби – XІI–XVII ст.ст.; 2) організація служби в добу Гетьманщини

(XVII–XVIII ст.ст.); 3) служба в органах державної влади в українських

губерніях Російської імперії (XVIII ст. – 1916 р.); 4) державна служба в

радянський період до прийняття Кодексу законів про працю УРСР (1917–1970

рр.); 5) розвиток державної служби у період становлення сучасного трудового

законодавства (1971–1992 рр.); 6) формування сучасної державної служби в

умовах демократизації суспільних правовідносин в Україні (1993–2014 рр.);
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7) сучасний етап розвитку державної служби як специфічного виду трудової

діяльності (2015 р. – дотепер).

 розуміння трудових правовідносин у сфері державної служби як

врегульованих нормами трудового права суспільних відносин між державним

службовцем та державою в особі уповноважених органів влади чи іншого

суб’єкта трудового права, що мають внутрішній характер та виникають з

приводу праці державного службовця, або ж з приводу нерозривно пов’язаних з

працею такого державного службовця прав та обов’язків кореспондуючих з

відповідними повноваженнями держави, що реалізуються іншими особами, які

випливають із системи трудового права України;

 визначення переліку пропозицій щодо вирішення проблем понятійно-

категоріального апарату державної служби у системі трудових правовідносин, а

саме: чітко визначено взаємоузгоджений зміст таких термінів, як трудові

правовідносини, службові правовідносини, службово-трудові правовідносини,

трудова дисципліна, службова дисципліна, дисциплінарна відповідальність

державного службовця, службова кар’єра;

 формування переліку основних тенденцій розвитку правового

регулювання трудових правовідносин у сфері державної служби є:

1) демократизація правового регулювання; 2) збільшення ролі актів соціального

партнерства у відповідному правовому регулюванні; 3) підвищення рівня

диференціації правового регулювання праці державних службовців;

4) встановлення особливих пільг та гарантій для державних  службовців з

подальшою їх раціоналізацією; 5) збільшення гарантій у сфері оплати праці;

6) врахування міжнародних стандартів та принципів праці у сфері регулювання

трудової діяльності державних службовців, а також врахування основних

стандартів і принципів ЄС;

дістали подальшого розвитку:

 тлумачення поняття державної служби, під якою запропоновано

розуміти професійну, оплачувану службово-трудову діяльність громадян, якій

властиві дві групи правовідносин – службово-трудові, що полягають у
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забезпеченні реалізації державним службовцем права на працю, виплати

останньому винагороди за виконання службово-трудових обов’язків, а також

наданні гарантій, і державно-владних правовідносин, які покликані

забезпечувати реалізацію потреб та інтересів держави через виконання

державним службовцем завдань і функцій останньої;

 розуміння терміну «правове регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці» як поширення дії правових норм, які належать

до предмета правового регулювання галузі трудового права, на суспільні

відносини у сфері державної служби з метою їх упорядкування та приведення у

відповідність з положеннями законодавства у сфері праці, за якого державний

службовець набуває статусу найманого працівника, а держава в особі

уповноважених органів та їх посадових осіб – статусу роботодавця, а також

визначається сукупність повноважень, прав та обов’язків та системи принципів

і гарантій такого правового регулювання;

 аналіз основних функцій правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці, якими є: 1) регулювання правовідносин між

державними службовцями та їх роботодавцями; 2) охорони трудових прав

державних службовців від порушень зі сторони державних органів як

роботодавців; 3) матеріального та соціального забезпечення державних

службовців; 4) забезпечення підвищення ефективності функціонування

державного апарату за рахунок підвищення ефективності праці державних

службовців; 5) збільшення престижу державної служби та соціального статусу

їх працівників, а також забезпечення позитивної оцінки праці державних

службовців суспільством;

 дослідження гарантій правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці, якими названо такі: 1) гарантії права на державну

службу з урахуванням належних вимог до бажаної посади; 2) гарантії щодо

службової кар’єри; 3) гарантії щодо належної оплати праці  державних

службовців та соціальні гарантії; 4) гарантії з приводу притягнення до

дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців;
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 виведено комплексний перелік проблем у сфері реалізації трудових

прав та трудового потенціалу державних службовців, а також шляхів вирішення

кожної з них. До проблем у сфері реалізації трудових прав державних

службовців належать такі: 1) проблема забезпечення права на страйк;

2) проблема права на участь у профспілці та фактичної можливості

функціонування профспілкових організацій; 3) проблема комплексного

забезпечення трудових прав державних службовців. До проблем у сфері

реалізації трудового потенціалу належать такі: 1) забезпечення об’єктивності

оцінювання результатів службової діяльності державного службовця;

2) необхідність дотримання об’єктивності у преміюванні і зміни підходів до

нього; 3) проблема професійної освіти та підвищення рівня професійного

розвитку державних службовців;

 аргументація, що концептуальними шляхами розвитку правового

регулювання трудових правовідносин у сфері державної служби є:

1) підкреслення на нормативному рівні, що праця державних службовців та

відповідні соціальні гарантії регулюються загальним трудовим законодавством,

крім випадків, коли Законом України «Про державну службу» чи іншим

спеціальним законодавством, яке регулює питання праці державних службовців

встановлено інше; 2) забезпечення конкурентоспроможності заробітної плати,

справедливого, зокрема недискримінаційного підходу, до визначення її розміру,

а також виконання нею стимулюючої функції; 3) забезпечення

професіоналізації державної служби; 4) забезпечення дотримання стандартів

МОП та ЄС у регулювання праці державних службовців; 5) диференціація

праці державних службовців;

 пропозиції щодо запозичення позитивного зарубіжного досвіду у сфері

правового регулювання праці державних службовців, основними з яких є такі:

1) доповнити статтю 54 Закону України «Про державну службу» частиною

третьою, відповідно до якої «державному службовцю може надаватися повне

або ж часткове фінансування здобуття додаткової освіти у випадках та в

порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України» (досвід Франції);

2) доповнити Типове положення про преміювання державних службовців
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органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів

(секретаріатів), затверджене наказом Міністерства соціальної політики України

від 13.06.2016 № 646, такими критеріями для розміру премій, як наявність

додаткових експертних знань, особливих методів роботи, знання іноземних мов

тощо (досвід Німеччини); 3) серед цілей освіти та професійного розвитку

представників державної служби визначити вивчення основних європейських

мов (досвід Польщі).

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані:

– у науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження проблем

державної служби у системі трудових правовідносин;

– у правотворчості – з метою розробки нових та удосконалення чинних

нормативно-правових актів з питань регулювання трудової діяльності

державних службовців;

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів

дасть змогу підвищити рівень ефективності праці державних службовців;

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі наукових

конференцій та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як

«Трудове право України», «Проблеми трудового права», «Державна служба», у

вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських

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

розробці методичних рекомендацій, у процесі підготовки робочих програм та

планів, підручників, навчальної та прикладної літератури.

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися

дисертантом на засіданнях кафедри цивільно-правових дисциплін

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а також були

оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Пріоритетні

проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення»

(м. Київ, 18–19 червня 2015 р.), «Публічне адміністрування в сфері органів



29
внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня. 2015 р.), «Пріоритетні проблеми

реформування системи законодавства України» (м. Київ, 23–24 липня 2015 р.),

«Актуальні проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 28–29 січня 2016 р.),

«Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС»

(м. Київ, 25–26 лютого 2016 р.), «Теорія і практика розвитку правових

інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 р.), «Інтеграція юридичної науки і

практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства» (м. Дніпро,

25–26 листопада 2016 р.), «Реформування національного та міжнародного

права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, Україна, 20–21 січня 2017 р.),

«Актуальні проблеми реформування системи законодавства України»

(м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 р.), «Пріоритетні напрямки розвитку правової

системи України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 р.).

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції

знайшли відображення в одноосібній монографії, шістнадцятьох статтях,

опублікованих у наукових фахових виданнях України, п’ятьох статтях – у

наукових виданнях іншої держави, а також у десяти тезах доповідей і

повідомлень на науково-практичних конференціях.
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РОЗДІЛ 1

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У

СИСТЕМІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

1.1 Методологічні основи дослідження державної служби в системі

трудових відносин

Наукові дослідження у будь-якій сфері суспільного життя є важливими

складовими розвитку суспільства, адже у процесі їх проведення отримуються

відомості та знання, що не були раніше відомими і які дозволяють

удосконалити життя людей, шляхом їх практичного застосування. Будь-які річ

чи процес, утворені людиною, пройшли крізь шлях свого становлення та

розвитку, першою стадією якого є пізнання, теоретичне дослідження і

з’ясування усіх істотних ознак та особливостей. Загальновідомим є той факт,

що людей лякають не відомі їм явища. Саме тому наукове дослідження

дозволяє встановити зміст і сутність явищ і об’єктів матеріального й

нематеріального світу, забезпечуючи при цьому задоволення потреб та

інтересів суспільства.

Для будь-якого наукового дослідження характерним є наявність певних

правил, законів, що дозволяють досягати найвищих результатів у виконанні

завдань і цілей дослідження. Методологічні основи є найважливішими та

найбільш доцільними в межах конкретного дослідження його засобами і

способами, за допомогою яких реалізується мета наукової роботи.

Методологічні основи є своєрідними інструментами, що надають змогу

досліднику з’ясувати усі істотні ознаки певного суспільного явища, сутність

останнього, спільні та відмінні риси з іншими явищами та процесами.

Як і для дослідження будь-якого явища, дослідженню державної служби

як складової частини системи трудових відносин також властиві специфічні

методологічні основи, які мають бути виявлені та чітко сформульовані задля

розкриття сутності інституту державної служби в системі трудових
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правовідносин, його характерних ознак, спільних рис між службово-трудовою

діяльністю та загальною трудовою діяльністю людей, а також інші важливі

аспекти цього суспільно-правового явища. В умовах реформування системи

національного трудового законодавства, а також оновлення правового

регулювання державної служби важливо визначити методологічні основи

дослідження державної служби як складової системи трудових правовідносин,

адже за таких умов розвитку й демократизації суспільства відбувається й

активізація наукових досліджень у цьому напрямі.

Ю. П. Битяк у своєму дисертаційному дослідженні на тему «Державна

служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування»

аналізував державну службу як самостійний суспільно-правовий інститут,

використовуючи при цьому низку методів пізнання. Зокрема, використовуючи

логіко-семантичний метод та метод сходження від абстрактного до конкретного

автор поглибив понятійно-категоріальний апарат, розкрив сутність та

характерні властивості державної служби, посади, структури і штатів

державних органів та їхнього апарату. Методи класифікації, системно-

структурний, системно-функціональний допомогли науковцю виявити

принципи та функції державної служби, забезпечити побудову чіткої

класифікації останніх, а також класифікувати державні посади, державних

службовців тощо. Історичний метод надав змогу Ю. П. Битяку розглянути

генезис становлення та розвитку правового регулювання державної служби,

виявити еволюцію тлумачення й розуміння цієї категорії. Структурно-логічний

метод, компаративний метод, а також порівняльно-правовий допомогли у

визначенні напрямів нормативно-правового регулювання службових відносин,

використання зарубіжного досвіду, вдосконалення контролю в системі

публічної служби, кадрового забезпечення управління, вдосконалення

теоретико-правових засад подальшого розвитку державної служби, визначення

шляхів підвищення її ефективності та напрямів реформування системи і

структури законодавства про державну службу в Україні [1, с. 7]. Як можна

побачити, науковець використовував вищезазначені методи комплексно,

з’ясовуючи зміст та сутність кожного аспекту державної служби. Позитивним
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моментом у методологічній основі Ю. П. Битяка є застосування такого

важливого методу, як історичний, або історико-правовий, який дозволив

визначити тенденції у правовому регулюванні досліджуваного явища. Однак

науковець не використовував діалектичний метод, який становить собою

основу будь-якого дослідження.

Л. О. Воронько, вивчаючи теоретико-організаційні основи культури праці

державних службовців України, також застосовував низку як теоретичних, так і

практичних методів для досягнення мети наукового дослідження. Аналіз

допоміг з’ясувати структурні складові культури праці державних службовців, а

при застосуванні синтезу отримано цілісне уявлення про її структуру.

Важливим є застосування методу анкетування, який надав змогу отримати

інформацію про рівень культури праці державних службовців і фактори, що

сприяють його підвищенню. За допомогою моделювання стало можливим

встановити модель формування в державних службовців творчо-аналітичного

підходу до справи. З метою складання висновків і розроблення пропозицій

щодо формування й розвитку культури праці державних службовців науковцем

застосовувалися методи індукції, дедукції та формалізації. Крім того,

використовувалися візуальні методи (схеми, діаграми), а також ідеалізація,

опис, порівняння, узагальнення [2, с. 6]. З вищенаведеного можна констатувати,

що автором було достатньо об’ємно використано саме практичні методи

дослідження, зокрема анкетування і моделювання. Разом з тим слід зауважити,

що не кожне дослідження потребує використання емпіричних методів. Так,

дослідження державної служби як структурного елементу трудових

правовідносин має радше теоретико-правовий характер, хоча й не виключає

застосування практичних методів. Перевагою запропонованих методологічних

основ є саме застосування методів практичного одержання результатів

дослідження. Проте недоліком зазначеного є відсутність логіко-семантичного

методу, який, зокрема, допоміг би у вирішенні питання визначення поняття

культури праці державних службовців.

Т. В. Кошова, розглядаючи професійний розвиток державних службовців

на засадах самотренінгу, використовувала такі методи, як:
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 методи аналізу, систематизації та узагальнення відповідних

наукових і нормативно-правових джерел інформації, що дають можливість

розгляду понятійного апарату, складових, форм, методів професійного розвитку

державних службовців;

 системний підхід, який дозволяє обґрунтувати засади професійного

розвитку державних службовців, роль робочого місця у забезпеченні

безперервності цього процесу, проаналізувати можливості тренінгового підходу

до професіоналізації персоналу органів державної влади;

 соціологічний підхід, у якому зі свого боку використовуються

методи збору інформації (анкетування, опитування, співбесіди), а також

статистичний метод обробки та аналізу соціологічних даних, що дозволяє

проаналізувати стан та проблеми забезпечення професіоналізації кадрів в

органах влади;

 методи індукції та дедукції, які допомагають робити припущення на

основі виявлених результатів соціологічного опитування та переходити від

загального до конкретного в остаточних висновках досліджуваної теми.

Окрім того, науковець достатньо широко застосовувала такі методи, як

метод опису, пояснення та зіставлення [3, с. 5-6]. Отже, аналізуючи наведену

класифікацію методологічних основ, слід одразу зауважити, що науковцем в

авторефераті дисертаційного дослідження прямо не вказується на використання

конкретних методів, а зазначено лише підходи, зокрема системний підхід.

Позитивним моментом у вищенаведеному є те, що автор використовує цей

підхід, адже державна служба, безперечно, становить собою системне явище,

яке вимагає дослідження її як цілісного, так і окремих складових. Разом з тим

науковцем не вказується, які саме методи використовувалися в межах

системного підходу, що фактично унеможливлює запозичення зазначених

методологічних основ для дослідження державної служби як складової

трудових правовідносин.

В основі дисертаційного дослідження О. Я. Окіса, яке отримало назву

«Професійний розвиток державних службовців центральних органів виконавчої
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влади як фактор стабілізації державної служби України», лежить метод

діалектичного пізнання державної служби, що надав змогу розглянути

професійний розвиток державних службовців центральних органів виконавчої

влади як фактор стабілізації державної служби України. Наукова ідентифікація,

а також порівняльний аналіз застосовувалися для вивчення наукових праць

українських та зарубіжних вчених з метою визначення особистого внеску

здобувача у вирішення наукової задачі. Абстрактно-логічний метод дозволив

провести теоретичні узагальнення, визначити сутність організації професійного

розвитку державних службовців центральних органів виконавчої влади і

сформулювати висновки. За допомогою системно-аналітичного методу

проведено загальний аналіз сучасних форм професійного розвитку державних

службовців центральних органів виконавчої влади України [4, с. 5]. Важливо

одразу вказати на доцільність використання такого фундаментального методу

дослідження, як діалектичний метод, який дозволяє встановити зв’язок

державної служби з іншими суспільно-правовими явищами. Перевагою цієї

методологічної основи є також використання порівняльно-правового методу. У

контексті розглядуваного нами питання використання порівняльно-правового

методу є нагальним, адже державна служба розглядається як специфічний вид

трудової діяльності, визначаються спільні та відмінні риси з трудовою

діяльністю тощо. З приводу недоліків, то ним є відсутність у дослідженні

логіко-семантичного методу, за допомогою якого можна виявити зміст та

сутність основних понять та категорій у сфері державної служби.

Б. Й. Візіров проводив дослідження кар’єри державного службовця в

Україні, використовуючи при цьому як основу діалектичний метод пізнання

державно-управлінських явищ, який дав змогу проаналізувати кар’єрний

розвиток державного службовця як складне цілісне утворення, в якому тісно

переплітаються особистісне й суспільне, інтелектуальне й практичне,

повсякчасне й діалектичне. Науковець також застосовував методи: наукової

ідентифікації та зіставно-порівняльного аналізу – при вивченні спеціальної

наукової літератури; абстрактно-логічний – для теоретичного осмислення та

визначення сучасної сутності кар’єрного процесу та формулювання висновків;
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системно-аналітичний – для загального аналізу кар’єри державного службовця;

соціологічний – для дослідження практичної частини дисертації шляхом

опрацювання статистичних даних як державних податкових органів України

(обласних та центральних), так і Ірпінської об’єднаної державної податкової

інспекції [5, с. 5]. Аналізуючи методологічну основу дослідження Б. Й.

Візірова, слід вказати на її схожість з попередньо аналізованою, яка

використовувалася О. Я. Окісом при дослідженні професійного розвитку

державного службовця. Це пояснюється тим, що кар’єра та професійний

розвиток є дещо схожими за своїм змістом та сутністю явищами. Знову ж таки

можна наголосити на доцільності застосування діалектичного методу, а також

вказати на відсутність таких важливих методів, як структурно-функціональний,

історико-правовий та низки інших, що не застосовувалися вченим.

Наукове дослідження М. І. Іншина стосовно проблематики нормативно-

правового регулювання праці державних службовців України передбачало

застосування вченим таких важливих методів, як логіко-семантичний та метод

сходження від абстрактного до конкретного, які дозволили удосконалити

понятійно-категоріальний апарат у сфері службово-трудової діяльності

державних службовців, а також запропонувати характеристику сучасного стану

службово-трудових відносин України. Методи класифікації, системно-

структурний, системно-функціональний застосовано для дослідження

структури службово-трудових правовідносин та класифікації державних

службовців як суб’єктів службово-трудових правовідносин. Метод

документального аналізу разом зі статистичним методом дозволив встановити

особливості правового статусу державного службовця як суб’єкта службово-

трудових правовідносин та характерні риси виникнення, розвитку і припинення

останніх у сфері державної служби. Порівняльно-правовий та структурно-

логічний методи використовувались для визначення напрямів удосконалення

соціально-правового захисту державних службовців України, з’ясування

юридичних гарантій та соціально-правового механізму формування юридичної

відповідальності державних службовців в Україні [6, с. 5]. Необхідно

зазначити, що науковцем також розглядалася державна служба як структурна
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складова трудових правовідносин, досліджувалися істотні риси службово-

трудових правовідносин. Використана автором методологічна основа

наповнена такими важливими методами, як логіко-семантичний, метод

документального аналізу. Разом з тим недоліком є те, що автор не з’ясовував

історію державної служби, її становлення та розвиток як інституту трудового

права.

І. П. Лаврінчук аналізувала правовий статус державних службовців як

учасників трудових правовідносин. У своїй дисертації на зазначену тему

науковець використала принципи історичного та діалектичного аналізу

суспільних, здебільшого правових, явищ, закономірностей їх становлення та

розвитку, на підставі їх соціальної обумовленості. Використані такі елементи

структури науково-пізнавальної діяльності, як аналітичний, логічний,

системний, статистичний та порівняльний методи дослідження [7, с. 4-5]. Як

можна побачити, деякі науковці прямо акцентують увагу саме на трудо-

правовому характері державної служби, який дозволяє виділити останню як

окремий, самостійний інститут трудового права. Перевагою вищезазначеної

методологічної основи є застосування діалектичного й історичного методів.

Проте, незважаючи на застосування автором логічного методу, варто було б

використати саме логіко-семантичний, який дозволяє з’ясувати сутність, зміст

понять та категорій.

У дослідженні І. П. Грекова на тему «Особливості правового регулювання

праці державних службовців» використовується системний підхід, який

дозволив окреслити проблемні питання правового регулювання праці

державних службовців. За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено

понятійний апарат, визначено загальні засади правового регулювання

проходження державної служби. Методи класифікації, групування та

структурування застосовуються для виділення окремих підстав і порядку

виникнення і припинення службово-трудових відносин державних службовців.

Метод документального аналізу дозволив визначити пропозиції і методичні

рекомендації щодо подальшого розвитку правового регулювання праці

державних службовців. У процесі дослідження особливостей правового
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регулювання праці державних службовців також використовувались

порівняльно-правовий та історико-правовий методи [8, с. 5]. Науковцем було

використано практично увесь комплекс методів наукового дослідження, які є

найбільш доречними при з’ясуванні сутності державної служби як елементу

трудових правовідносин. Доцільно використовувати метод класифікації,

зокрема при вивченні питання посад державних службовців або виділенні ознак

державної служби як трудо-правового інституту. Однак науковцем не було

застосовано метод системно-структурного аналізу, а також структурно-

функціональний, які передбачать комплексне виявлення усіх істотних рис

такого складного суспільно-правового інституту, як інститут державної служби.

А. В. Андрушко визначав аспекти виникнення трудових правовідносин з

державними службовцями. Методологічною основою дисертаційного

дослідження науковця виступає комплекс історичного, діалектичного,

системно-структурного, порівняльно-правового, логічного, аналітичного, а

також статистичного методів [9, с. 6]. Позитивним моментом є те, що автор

досліджував питання, яке стосується нашої теми дослідження, а саме –

державної служби як складової трудових правовідносин. Знову ж таки

відсутність діалектичного методу при дослідженні державної служби як трудо-

правового інституту вбачається недоцільним, тому що діалектичний метод

дозволить встановити й обґрунтувати твердження про місце державної служби

у трудових правовідносинах.

Методологічну основу дослідження Ю. В. Баскакової на тему «Зміна

істотних умов трудового договору з державними службовцями» становить

діалектичний метод пізнання правових явищ. Окрім того, науковцем

застосовувалися: формально-логічний метод (абстрагування, аналіз і синтез,

індукція та дедукція), системно-структурний метод, порівняльний і

соціологічний методи. Логіко-семантичний метод надав змогу поглибити

понятійний апарат, визначити загальні засади правового регулювання зміни

істотних умов трудового договору з державними службовцями. Методи

класифікації, групування та структурування застосовувалися для виділення

окремих істотних умов трудового договору, що мають обов’язково вказуватись
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у договорі. Документальний аналіз дав можливість надати пропозиції і

методичні рекомендації щодо подальшого розвитку правового регулювання

порядку зміни істотних умов трудового договору. У процесі дослідження

особливостей правового регулювання порядку зміни істотних умов трудового

договору з державними службовцями також використовувались порівняльно-

правовий та історико-правовий методи [10, с. 5-6]. Окреслені методи, які

застосовувалися науковцем, дозволили розкрити юридичну природу змін

істотних умов службово-трудових правовідносин та виявити їхні особливості.

Позитивним є використання автором методів класифікації, а також

документального аналізу. У цілому варто наголосити, що така методологічна

основа є досить доцільною і буде взята нами за основу. Проте автором не

застосовано формально-юридичний метод, який дає змогу встановити зміст тих

чи інших правових норм, які регламентують порядок зміни істотних умов

трудового договору.

Таким чином, на основі усього вищевикладеного та з врахуванням

позицій науковців щодо розроблення методологічних основ дослідження

питання державної служби як складової трудових правовідносин необхідно

запропонувати власну класифікацію методів дослідження цього явища,

яка має включати такі:

 діалектичний метод;

 системно-структурний метод;

 системно-функціональний метод;

 порівняльно-правовий метод;

 логіко-семантичний метод;

 метод документального аналізу;

 історико-правовий метод;

 формально-юридичний метод.

Діалектичний метод. Фундаментальним, узагальненим методом пізнання

дійсності є діалектичний метод [11, с. 50]. Об’єктивну основу його утворюють

найбільш узагальнені закони розвитку матеріального світу. Діалектичний підхід



39
дає змогу обґрунтувати причинно-наслідкові зв’язки, процеси диференціації та

інтеграції, постійну суперечність між сутністю і явищем, змістом і формою,

об’єктивність в оцінюванні дійсності. Діалектика виступає як знаряддя пізнання

у всіх галузях науки і на всіх етапах наукового дослідження. Вона визначає

позиції дослідника, стає основою інтерпретації об’єкта та суб’єкта пізнання,

процесу пізнання та його результатів [12, с. 81]. Отже, діалектичний метод має

стати фундаментом для дослідження державної служби в системі трудових

правовідносин, оскільки він забезпечує злагодженість і послідовність виявлення

об’єктивних явищ, що стосуються державної служби, а також обґрунтувати

доцільність висунутих тверджень, зокрема щодо віднесення або невіднесення

державної служби до системи трудових правовідносин.

Діалектичний метод наукового пізнання тому і є загальним методом,

однаково важливим для дослідження найрізноманітніших явищ дійсності, що

він має гнучкість, рухливість, здатність направити думку будь-якого дослідника

на правильному шляху. У цьому його велика чинність, його дієвість. Однією з

основних задач пізнання є задача виявлення причин зміни й розвитку

конкретних явищ і процесів. Діалектичний підхід до пізнання вказує, що

джерелами, причинами розвитку є внутрішні протиріччя й боротьба

протилежностей, які становлять основу процесів об’єктивної дійсності [13, с.

41]. Цей метод дасть змогу встановити істину у дослідженні державної служби

в системі трудових правовідносин на основі наукових розбіжностей та

суперечностей з приводу тлумачення місця і ролі цього суспільно-правового

інституту.

Системно-структурний метод. Системно-структурний метод виходить з

того, що будь-яка система – це цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів і

водночас частина інших систем. Цей підхід дає можливість визначити способи

взаємозв’язку і взаємодії, утворити систему елементів, а також дозволяє

розкрити її склад та будову. Структура розуміється як будова і внутрішня

форма організації системи, яка виступає як єдність стійких взаємозв’язків між її

елементами, а також законів цих взаємозв’язків. Системно-структурний метод

орієнтований на вивчення будови і складу системи [14, с. 338; 15, с. 7-8].
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Державна служба є  комплексним суспільно-правовим інститутом, до складу

якого входять такі елементи, як робочий час, оплата праці державних

службовців, пенсійне забезпечення державних службовців. Саме тому це явище

обов’язково має розглядатися за допомогою системно-структурного методу,

який дозволить визначити державну службу як єдине ціле та проаналізувати

складові елементи такого цілого.

Системний підхід – методологічний напрям у науці, основна задача якого

складається з розробки методів дослідження і конструювання складно

організованих об’єктів – систем різних типів і класів [16, с. 28]. Системний

підхід передбачає і виділення відповідних методів, які засновані на цьому

підході. Найширше методи системного підходу застосовуються у разі

дослідження складних об’єктів, що розвиваються, – багаторівневих,

ієрархічних, таких, що самоорганізуються, біологічних, психологічних,

соціальних тощо [17, с. 139]. Державна служба, безумовно, є багаторівневою

структурою, яка складається з певних послідовних стадій та процесів, а також із

кола спеціальних суб’єктів службово-трудових правовідносин, які взаємодіють

між собою.

Структурно-функціональний метод. Між функцією і структурою існує

зв’язок, як між змістом і формою. Це «типовий взаємозв’язок діалектичних

протилежностей, подолання яких є джерелом розвитку і пізнання систем» [18,

с. 39]. Потреби суспільства, зміна взаємодії системи із зовнішнім середовищем

призводять до нових проблем, до зміни функції системи. Зміна функції веде за

собою перебудову структури, її оновлення. Який зворотний зв’язок, вплив

структури на функцію? Чи існує вона? Структура системи може здійснити

активний вплив на функцію, коли потенційні можливості структури більші ніж

реалізовані нею функції, і негативний (гальмуючий) вплив, коли структура

перестає відповідати функції. Перше протиріччя вирішується оновленням

(розвитком) функції системи, а друге – перебудовою (зміною) структури, як

невідповідність вимогам функціонування системи. Функція і структура

діалектично взаємопов’язані, впливають одна на одну в процесі розвитку

системи. Застосуванням функціонально-структурного підходу є підготовка
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військової битви полководцем: відповідно до мети (функції битви) створюється

структура військ, їх бойове, інженерне і матеріальне забезпечення.

Функціонально-структурний підхід базується на взаємозалежності функції і

структури в процесі розвитку системи при визначальній ролі функції системи

відносно її структури [18, с. 39]. Структурно-функціональний метод у

дослідженні державної служби як трудо-правового інституту передбачає

виявлення сутності цієї системи – інституту державної служби – через призму її

функцій та завдань.

Такий метод дослідження призначений для вивчення системних об’єктів,

перш за все соціальних систем. Структурно-функціональний аналіз різних форм

суспільного життя будується на основі виділення в соціальних системах

структурних складових і їхніх ролей (функцій) відносно один одного [19, с.

118]. Найбільш теоретичну розробку і практичне застосування цей підхід

отримав у теорії організацій. Засновником концепції функціоналізму

вважається Е. Дюркгейм, який першим сформулював проблему

функціонального поділу праці в організації, вказав на взаємозв’язок функцій

окремих системних одиниць. Надалі проблеми функціоналізму розроблялися

антропологами Б. Малиновським і А. Редкліффом-Брауном, які розглядали

соціальний об’єкт (зокрема, суспільство) як адаптивну систему, у якій всі

частини служать задоволенню потреб системи як цілого, забезпечуючи її

існування у зовнішньому середовищі. Відправною точкою структурно-

функціонального аналізу є поняття функції кожної системної одиниці відносно

системи як цілого. Тут не мається на увазі математичне розуміння функції,

радше ближче до біологічних наук, де вона означає «життєвий або органічний

процес, що розглядається з точки зору того, який внесок вона робить у

збереження організму» [19, с. 119]. У контексті дослідження державної служби

як елементу системи трудових правовідносин цей метод дозволить з’ясувати

функції державних службовців як працівників, що зі свого боку дозволить

констатувати факт віднесення державної служби до системи трудового права.

Порівняльно-правовий метод. А. Х. Саїдов зазначає, що порівняльне

правознавство як метод є одним із важливих наукових засобів вивчення
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правових явищ. Завдяки застосуванню порівняльно-правового методу стає

можливим з’ясування загального, окремого й особливого у правових системах

сучасності [20, с. 19]. Окрім того, порівняльно-правовий метод дозволяє

виявити спільні та відмінні риси, зокрема між службово-трудовою діяльністю

та трудовою діяльністю, що є важливим моментом у дослідженні державної

служби як трудо-правового інституту.

Порівняльний метод зазвичай ототожнюється з теорією порівняльного

методу, а саме розглядається як:

1) універсальний спосіб інтерпретації юридичних актів, що належать до

різних правових систем;

2) один із методів адаптації певних правових і соціальних систем до

інших;

3) один із найважливіших засобів конструктивного вирішення

теоретичних і практично важливих для розвитку правознавства проблем (В.

Гросефільд). Переважна більшість дослідників-компаративістів у колишньому

Радянському Союзі відкидала наявність науки порівняльного правознавства,

оскільки вона сприяла виникненню нових правових ідей, конвергенції права, а в

СРСР вважалося, що найдосконалішою була власна правова система з її

структурними елементами. На думку А. А. Тілле та Г. В. Швекова,

порівняльний метод є, звісно, корисним, але виключно з позиції критики

буржуазних (західних) концепцій правознавства [21, с. 17–25]. Державна

служба є суспільно-правовим інститутом, який регулюється нормами різних

галузей національного законодавства. Однак деякі питання службово-трудової

діяльності врегульовуються виключно законодавством у сфері державної

служби, а тому необхідно проводити порівняльно-правовий аналіз, зокрема,

норм адміністративного й трудового законодавства у контексті регулювання

здійснення державним службовцем службово-трудових обов’язків і отримання

за це винагороди.

Логіко-семантичний метод. Слово «логіка» походить від

давньогрецького слова «логос», яке можна перевести як «поняття», «розум»,

«міркування». У цей час воно вживається в таких основних значеннях. По-
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перше, це слово позначає закономірності у зміні й розвитку речей і явищ

об’єктивного світу. Закономірності у зміні й розвитку речей і явищ

об’єктивного світу називають об’єктивною логікою. По-друге, словом «логіка»

позначають особливі закономірності у зв’язках і розвитку думок. Ці

закономірності називають суб’єктивною логікою. Логіка — складний,

багатогранний феномен духовного життя людства. Формальна логіка завжди

грала й відіграє величезну роль у розвитку наукового знання. Знаючи закони,

форми й правила мислення, досліджувані формальною логікою, учені з раніше

доведених положень роблять правильні висновки, одержують із відомих істин

нові щирі знання. Жоден дослідник у жодній галузі науки не може порушувати

їх. Дотримання законів і правил формальної логіки завжди було й завжди буде

необхідною умовою щирого пізнання [13, с. 54-56]. Використання логіко-

семантичного методу у дослідженні державної служби в системі трудових

правовідносин передбачає використання обґрунтованих висновків та тверджень

у процесі формування нових понять, положень, пропозицій, тверджень тощо.

Для логіко-семантичного аналізу характерне використання даних різних

наук: логіки, мовознавства, історії, культурології, філософії, психології та ін.,

що залежить від суб’єктивних індивідуальних особливостей автора терміна, а

також від об’єктивних особливостей наукового контексту, в якому термін

функціонує, оскільки справедливо відмічено: «Образ, що лежить в основі

значення або вживання слова, може бути з’ясований тільки на тлі тієї

матеріальної і духовної культури, в контексті якої він виник» [22, с. 9; 23,

с. 133]. Цей метод використовується переважно для формування нових понять

або удосконалення вже існуючих. Зокрема, з його допомогою стане можливим

сформувати нове тлумачення державної служби саме як складової трудових

правовідносин.

Метод документального аналізу. У контексті дослідження облікових

документів метод документального аналізу – це ретроспективне дослідження

зовнішнього оформлення та змісту облікових документів. Метою

документального аналізу є виявлення деструктивних фактів господарської

діяльності, що проявляються у формі специфічних документальних
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невідповідностей [24, с. 273]. Метод документального аналізу має високу

ефективність при проведенні ревізій. З їх допомогою виявляються сумнівні

документи, які потім перевіряються детальніше. Прийомами дослідження

документів є:

формальна перевірка;

нормативна перевірка;

арифметична перевірка. До методів виявлення невідповідностей належать

зустрічна перевірка і взаємний контроль [24, с. 273]. За допомогою методу

документального аналізу у дослідженні державної служби вдасться простежити

та з’ясувати проблемні питання й прогалини у правовому регулюванні цього

інституту, зокрема проблеми правового регулювання останнього нормами

трудового законодавства. Він дозволить простежити специфіку нормативного

закріплення різних аспектів проходження службовцем державної служби та

проблем у визначенні правового регулювання.

Історико-правовий порівняльний метод. Історичний підхід виявляється

у спрямованості наукового пізнання із сучасності в минуле, що зумовлює його

ретроспективний характер. Відповідно такі категорії, як час і простір, в

історичному контексті набувають своєї специфіки, яка перш за все знаходить

свій прояв у тому, що соціально-історичний час стає асиметричним,

незворотнім і завжди спрямованим від минулого в майбутнє, а історичний

простір у більшості випадків не співпадає з географічним. Крім того, історичне

пізнання є опосередкованим унаслідок віддаленості дослідника від історичного

об’єкта або досліджуваного явища, а тому позбавляє його безпосереднього

контакту з фактами минулого. Звичайно, ретроспективність історичного

підходу висуває особливі вимоги до роботи з історичними джерелами, які

стають не лише засобами пізнання, а й його об’єктами [25, с. 35-36]. За

допомогою історико-правового методу стане можливим простежити еволюцію

становлення та розвитку державної служби саме як трудо-правового явища, як

інституту трудового права, що направлений на задоволення прав, свобод і

законних інтересів працівників – державних службовців.
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Основною проблемою, на вирішення якої спрямований історико-правовий

порівняльний метод, є отримання нового знання за допомогою проведення

порівнянь історико-правових джерел. Як видно, для цього потрібні три

складові:

1) порівняння (у низці випадків також аналогія), які є стандартною

загальнонауковою логічною операцією;

2) порівняння повинні характеризуватися своєю ретроспективністю, тобто

бути історичними;

3) порівнюватися повинна правова матерія. Лише поєднання цих трьох

умов становить зміст головної проблеми теорії історико-правового

порівняльного методу й висуває відповідні вимоги до основних підходів і

принципів її реалізації [26, с. 180]. Історико-правовий метод надасть змогу

виявити найбільш істотні особливості у правовому регулюванні державної

служби як явища, що характерне для трудового права, а також порівняти ці

особливості з іншими, що мали місце в інший історичний період.

Формально-юридичний метод. Формально-юридичний метод дає

можність визначити у досліджуваному предметі взаємозв’язок внутрішнього

змісту державно-владних явищ і їхні форми. Зміни у будь-якому традиційному

суспільстві не довільні. Трансформація інститутів державної влади задається

самою традицією зсередини. Кожне суспільство, як зазначає С. Ейзенштадт,

“…має реальні і символічні події минулого, порядок і образи якого є ядром

колективної ідентичності (традиційного суспільства), визначенням міри і

природи його соціальних і культурних змін”. Традиція у цьому суспільстві

слугує не тільки символом безперервності, а й визначником меж інновацій і

головним критерієм їх законності, а також критерієм соціальної активності”

[27, c. 31]. Отже, неправильно буде протиставляти ці дві тенденції в

суспільному розвитку. Усякий сучасний стан держави і права – це

взаємозв’язок і взаємозумовленість попередніх етапів розвитку, що вміщуються

у змісті державної влади, та майбутніх перспектив і цілей, які детермінують її

форму [28, с. 67-68]. Окрім того, існуючі тенденції у суспільстві, звичаї,

традиції визначають зміст нормативно-правових актів, зокрема й тих, що
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регулюють державну службу. Формально-юридичний метод дозволить

з’ясувати причини та передумови до тлумачення інституту державної служби

саме як специфічного виду трудової діяльності.

Цей метод виокремлює формальний зміст юридичних норм чи явищ

у їх сталому стані, забезпечує визначення загальних рис досліджуваного

об’єкта, його особливостей, структури, проведення класифікації. Він відіграє

значну роль в аналізі, уточненні, роз’ясненні, визначенні понять, без яких ми не

завжди можемо сформулювати наявні проблеми. У юридичній літературі

зазначається, що у формально-юридичному методі, який допомагає описати,

класифікувати й систематизувати державно-правові феномени, досліджуються

їх зовнішні і внутрішні форми, у ньому використовуються такі прийоми,

як аналіз, дослідження, методи систематизації [29, с. 39]. Завдяки формально-

юридичному методу можливо реалізувати загальну мету дослідження

державної служби в системі трудових правовідносин – встановлення сутності та

змісту цього виду суспільної діяльності і співвідношення його з трудовою

діяльністю.

Таким чином, проаналізувавши методологічні основи дослідження

державної служби в системі трудових правовідносин, які використовувалися

різними науковцями для з’ясування того чи іншого аспекту проходження

державної служби, а також для з’ясування державної служби у цілому нами

було сформовано чітку класифікацію методів, які є найбільш прийнятними та

доцільними щодо визначення юридичної природи державної служби в системі

трудових правовідносин.

Завдяки запропонованим методологічним основам науковці отримають

реальну можливість для забезпечення ефективного й результативного процесів

та явищ у сфері державної служби, з’ясування її місця в системі трудового

права, а також встановити правовий статус державного службовця як

працівника тощо. У контексті реформування як трудового законодавства, так і

законодавства у сфері державної служби важливо сформувати конкретний

фундамент для здійснення дослідження державної служби як трудо-правового

інституту.
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1.2 Поняття, сутність та ознаки державної служби у системі трудових

правовідносин

Служба в органах державної чи місцевої влад є специфічним видом

трудової діяльності, який має як спільні, так і відмінні риси з працею. Державна

служба за своїм характером є професійною діяльністю громадян, які виконують

свої службово-трудові обов’язки з метою здійснення завдань та функцій

держави і отримують за цю діяльність відповідну винагороду. Окрім того,

державна служба передбачає наявність практично всіх видів матеріального та

соціального забезпечення, яким наділяються усі інші категорії працівників,

наприклад пенсійне забезпечення, соціально-побутове та інше.

Як відомо, нещодавно було прийнято новий Закон України «Про

державну службу» 2015 року, за яким правовий статус державних службовців

та державної служби у цілому здобув більш проєвропейський характер і

державна служба стала ще більш наближеною до трудової діяльності. За цим

Законом було значно розширено трудові права державних службовців, а також

останнім надано додаткові гарантії та пільги, пов’язані з проходженням

державної служби. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває питання

визначення правової природи та сутності державної служби як складового

елементу трудових правовідносин.

Дослідження різних аспектів державної служби, у тому числі аналіз цього

суспільно-правового інституту, були предметом наукових робіт таких видатних

науковців, як І. В. Кудрявцев, І. П. Греков, В. О. Воробйов, В. С. Венедиктов,

М. І. Іншин, Л. О. Чиканова, О. Ф. Ноздрачов, Р. А. Науменко, Л. М. Гогіна,

В.Д. Бакуменко, О. Є. Пашерстник, Б. М. Лазарєв, Ю. П. Битяк,

Н.М. Неумивайченко, І. П. Голосніченко, В. В. Жернаков та інші.

Не применшуючи внесок вищезазначених науковців у розвиток науки

юриспруденції, слід наголосити, що у контексті реформування інституту

державної служби, а також трудового законодавства виникає потреба у
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перегляді основоположних питань щодо розуміння змісту та сутності державної

служби як складової системи трудових правовідносин [30, с. 128].

І. В. Кудрявцев визначає державну службу як професійну службово-

трудову діяльність громадян, що вступили на державні посади в органах

державної чи місцевої влади, а також їх апараті з метою практичної реалізації

завдань і функцій держави та отримують за це винагороду з коштів Державного

бюджету України. Автор наголошує на тому, що з цієї дефініції можна виділити

основні відмінності праці державних службовців від працівників інших

підприємств, установ і організацій. По-перше, спрямованість діяльності на

виконання завдань і функцій держави; по-друге, оплата праці за рахунок

державних коштів; по-третє, зайняття відповідної посади, визначеної

структурою і штатним розписом первинної структурної одиниці державного

органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами

коло службових повноважень [31; 32, с. 472]. Державна служба має багато

спільних рис з трудовою діяльністю працівників, які виконують трудові

обов’язки, передбачені трудовим договором, та отримують за це заробітну

плату. Основною особливістю державної служби в системі трудових

правовідносин є те, що в її межах присутній не приватний інтерес певних осіб,

зокрема роботодавця, а інтерес публічний, і здійснюється вона з метою

задоволення потреб держави і суспільства.

І. П. Греков охарактеризовує державну службу як певний вид трудової

діяльності спеціально підготовлених посадових осіб державних органів влади,

спрямованої на практичне здійснення цілей, функцій і завдань демократичної,

правової та соціальної держави. Науковець зазначає, що в межах державної

служби існує дві групи відносин: службово-трудові і державно-службові.

Службово-трудові відносини виникають у зв’язку з укладенням трудового

договору чи контракту між громадянином України та державним органом і

стосуються в основному встановлення, зміни і припинення умов праці

службовців. Сферою дії державно-службових відносин є зовнішні управлінські

зв’язки певних державних інституцій з тими чи іншими учасниками суспільних

відносин [33, с. 15]. Виходячи з наданого науковцем визначення та



49
характеристики природи державної служби, можна констатувати, що така

трудова діяльність передбачає існування не лише виключно приватно-правових

відносин, а й публічних відносин, які проявляються у вигляді зовнішніх зв’язків

посадових осіб з органами влади та громадянами. Державна служба як трудо-

правове явище становить собою комплексну систему суспільних

правовідносин, особливість яких зумовлена метою існування державної служби

та характером її функціонування.

В. О. Воробйов акцентує увагу на тому, що державна служба в основному

досліджується та тлумачиться у двох аспектах – як сторона організації

державної влади і як специфічний вид трудової діяльності громадян. В одному з

досліджень ці напрями були представлені у формі суспільних процесів, у яких

протікає державна служба. Перший з них – процес формування державності –

висвітлює «політичний аспект» розвитку служби. «Соціальний аспект»

відображає інший напрям у висвітленні сутності державної служби як

результату суспільного розподілу праці [34, с. 4]. Найбільш цікавим та

доцільним у контексті розглядуваного питання є аналіз саме соціального

аспекту державної служби. Безперечно, державна служба є засобом

працевлаштування громадян, а також можливістю реального впливу на

розвиток держави, шляхом сумлінного та ефективного виконання покладених

на особу службово-трудових обов’язків. Державна служба є одночасно і

втіленням конституційно-закріплених положень щодо організації умов та

підстав для зайнятості населення, і створенням передумов до здійснення

державного управління в органах державної чи місцевої влади.

В. С. Венедиктов та М. І. Іншин також наголошують на тому, що

державна служба є однією з форм або одним із видів трудової діяльності.

Науковці вказують, що відповідно зайняті на державній службі працівники

наділені певним колом правомочностей для виконання своїх трудових функцій.

Державна служба – це складний правовий інститут, який підлягає

врегулюванню нормами різних галузей права відповідно до їхніх предмета і

методу, зокрема й галузі трудового права. Незважаючи на те, що цей інститут

складають норми різних галузей національного права, пріоритет відданий



50
нормам трудового й адміністративного права України. Відповідно до

означеного в межах державної служби слід розрізняти службово-трудові та

державно-службові відносини, які виникають у процесі організації і

функціонування державної служби. Якщо службово-трудові відносини

виникають у зв’язку з укладенням трудового договору чи контракту між

громадянином України і державним органом і торкаються переважно

встановлення, зміни і припинення умов праці службовців, то сферою дії

державно-службових відносин є зовнішні управлінські зв’язки певних

державних інституцій з тими чи іншими учасниками суспільних відносин.

Звісно, державно-службові відносини мають вторинний, похідний від

службово-трудових відносин характер, оскільки юридичною підставою їх

виникнення є трудовий зв’язок державного службовця з державним органом,

підприємством, установою чи закладом [35, с. 5, 32, 38-39]. Розкриваючи

юридичну природу державної служби, науковці фактично акцентують увагу на

тому, що основними правовідносинами в межах державної служби є саме

службово-трудові або просто трудові правовідносини. Вони становлять

фундамент, основу для виникнення у державних службовців державно-владних

повноважень та функцій, направлених на реалізацію завдань держави. Тобто це

означає, що державна служба формується саме як вид трудової діяльності і

особа, яка вступає на державну службу, вступає у службово-трудові

правовідносини, що згодом у зв’язку з наданням державно-владних

повноважень та проходженням державної служби доповнюються

правовідносинами владно-управлінськими, які мають своїм змістом виконання

державним службовим службово-трудових обов’язків.

За визначенням, запропонованим Л. О. Чикановою, державною службою

є професійна діяльність державних службовців із забезпечення виконання

повноважень державних органів. За її допомогою впроваджується у життя

політика держави у всіх сферах її життєдіяльності (економіці, науці, культурі,

освіті, охороні здоров’я, соціальній сфері та ін.) [36, с. 7]. Знову ж таки можна

спостерігати підхід до тлумачення державної служби саме як форми трудової

діяльності, яка характеризується специфікою виконуваних державним
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службовцем службово-трудових обов’язків. Праця становить собою вид

суспільної діяльності, якому властивий оплачуваний характер, стабільність, а

також наявність гарантій соціального та пенсійного забезпечення. Для

державної служби характерні зазначені ознаки, що дозволяє тлумачити останню

саме як вид трудової діяльності, що має особливості, зумовлені характером

виконуваних службово-трудових обов’язків.

О. Ф. Ноздрачов вказує, що державна служба як вид професійної

діяльності означає безперервне, спадкоємне й компетентне забезпечення

виконання повноважень державних органів особами, які перебувають на

державних посадах. Державна служба є професією для державних службовців,

що вимагає спеціальної підготовки й одержання фахової освіти. Вони

приймаються на постійну роботу, їм присвоюються кваліфікаційні розряди,

звання, ранги тощо [37, с. 37]. Варто наголосити, що для вступу на державну

службу, як і для працевлаштування, характерним є наявність певних вимог та

обмежень, зокрема обов’язкова наявність громадянства для вступу на державну

службу, досягнення громадянином 18-річного віку тощо. Зважаючи на присутні

спільні риси трудової діяльності та державної служби, неможливо заперечувати

той факт, що державна служба є невід’ємним елементом трудових

правовідносин, їх специфічним проявом, характерною особливістю.

Як організаційно-управлінський інститут державна служба є

професійною діяльністю з виконання та забезпечення виконання цілей, завдань

і функцій держави, виступає в ролі соціального механізму їх реалізації, що є

гарантом розвитку соціуму [38, с. 15]. Як професійний інститут вона передбачає

виконання посадових обов’язків особами, які займають державні посади і які

отримують за свою працю грошову винагороду, що виплачується за рахунок

коштів державного бюджету. Державна служба виконується державними

службовцями в порядку, встановленому законом і стандартами, які нормативно

врегульовані. Державна служба як ієрархічна структура передбачає

проходження державним службовцем служби відповідно до категорій посад

державних службовців, а також до рангів, які їм присвоюються. Основними

критеріями класифікації посад державних службовців є організаційно-правові
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рівні органів, які приймають їх на роботу, обсяг і характер компетенції на

конкретній посаді, роль та місце посади в структурі державного органу. На

державних службовців покладено виконання повноважень органів державного

управління, пов’язаних з регулюванням, контролем, наглядом, координацією

розвитку різних сфер життєдіяльності суспільства [31; 38, с. 16]. Важливо

наголосити на тому, що для державної служби, як і для будь-якого іншого виду

трудової діяльності, характерна підпорядкованість працівників – державних

службовців. Зокрема, як і на будь-якому підприємстві, в органі державної чи

місцевої влади існують посади керівників, яким підпорядковується певне коло

державних службовців та які забезпечують координацію і коригування

службово-трудової діяльності останніх.

М. І. Іншин зазначає, що державна служба розглядається через призму

трудового права як важливий чинник регулювання суспільного життя та

виконання державних завдань і функцій. Державна служба розуміється як

особливий вид професійної дальності і форма реалізації конституційного права

на працю [39, с. 5]. Науковець прямо вказує на тотожність трудової діяльності з

державною службою, говорячи про останню як про форму реалізації

конституційно-закріпленої можливості працювати. Крім того, державна служба

представляє собою специфічну форму реалізації конституційно закріпленого

права на працю, яке передбачає поєднання приватних та публічних інтересів і

задоволення як потреб та інтересів державного службовця, так і потреб з

інтересами держави.

За О. Є. Пашерстником те, що діяльність державних службовців

проходить в умовах певного трудового розпорядку, розпорядження

адміністрації є для них обов’язковими, порушення трудової дисципліни

спричиняються до дисциплінарної відповідальності, праця відплачувана й

сплачується за її кількістю і якістю, робочий час регулюється законом,

державному службовцю забезпечене право на відпочинок, звільнити його

можна лише на підставах, передбачених законодавством про працю тощо,

вказує на трудову природу правовідносин, які виникають зі вступом особи на

державну службу і співіснують з правовідносинами іншої правової природи
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відносно населення, установ, організацій. Автор доходить висновку, що

відносини із зовнішнім середовищем є галуззю адміністративного права, а

відносини в процесі праці – трудового права [40, с. 123]. Отже, для державної

служби характерним є існування двох груп суспільних правовідносин –

правовідносин з приводу реалізації конституційно-закріпленого принципу на

працю, направлених на задоволення потреб та інтересів державного службовця

як працівника, а також правовідносин щодо реалізації державно-владних

повноважень і функцій, які покликані задовольняти інтереси держави.

Державна служба є певним результатом суспільного поділу праці, її

різновидом. Державна служба – це один із видів суспільно-корисної діяльності,

тобто один із видів праці. Сутність служби, як і інших видів суспільної

діяльності, розкривається перш за все у процесі праці [41; 42, с. 224 - 225].

Праця, трудова діяльність є основою державної служби. Покладення на

державного службовця державно-владних повноважень та функцій і службово-

трудових обов’язків засноване в першу чергу на трудовому правовідношенні, за

яким державний службовець виступає працівником, у той час як фактичним

роботодавцем є держава.

Б. М. Лазарєв вважав, що державна служба – це насамперед служіння

державі, тобто виконання за її дорученням і за плату від неї діяльності з

реалізації завдань і функцій держави в державних органах, «силових»

структурах, в державних соціально-культурних установах, на державних

підприємствах (у їх адміністрації). І саме тому особи, що перебувають на

державній службі, підпадають під специфічний правовий режим [43, с. 6,7].

Саме оплатність цього виду суспільної діяльності, її регулярність і стабільність

є тими рисами, що визначають державну службу як специфічний вид або форму

трудових правовідносин, особливим проявом реалізації права на працю, що

передбачене Конституцією України. Державна служба є трудовою діяльністю,

яка характеризується спеціальним правовим регулюванням та наданням

специфічного статусу сторонам службово-трудових правовідносин.

Ю. П. Битяк державну службу пов’язує з поняттям «службова діяльність»

і вважає, що нею охоплюється робота тих людей, для яких виконання обов’язків
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за посадою є основним видом суспільно корисної праці [44, с. 17]. Державні

службовці, здійснюючи покладені на них службово-трудові обов’язки,

реалізують функції держави щодо задоволення потреб та інтересів населення.

По суті державні службовці виконують звичайну роботу, яка обумовлена

трудовим договором або контрактом, однак, направлена на досягнення

найвищих державних цілей – забезпечення створення належних умов для

здійснення громадянами своїх прав і свобод, на реалізацію ними своїх законних

інтересів та задоволення ними своїх потреб.

Н. М. Неумивайченко вказує, що державна служба – це один із видів

суспільно корисної діяльності, тобто один із видів праці. Сутність служби, як і

інших видів суспільної діяльності, розкривається перш за все у процесі праці.

Державна служба визначається як заснована на договірних засадах і, як

правило, на підставі конкурсного відбору професійна діяльність з практичної

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

цього відповідними повноваженнями, зміст і обсяг яких визначаються

займаною посадою в державному органі або його апараті. Професійна

діяльність державних службовців – це різновид праці в її суспільній формі, а

тому відносини, що виникають між державними службовцями, з одного боку, і

державними органами як роботодавцями – з іншого, є трудовими суспільними

відносинами [45, с. 7]. Звідси можна констатувати, що державні службовці

здійснюють трудову за своєю сутністю діяльність, яка виходить із юридичного

факту – укладення трудового договору, трудового контракту, призначення

державного службовця на посаду. Окрім того, слід зазначити, що обсяг прав та

обов’язків державного службовця зумовлений фактично обраною ним для

вступу посадою в органі державної чи місцевої влади.

Таким чином, проаналізувавши наукові позиції щодо тлумачення поняття

«державна служба» як специфічного виду трудової діяльності, необхідно

зазначити, що більшість рис, притаманних державній службі, властиві і

трудовій діяльності будь-яких працівників, а тому неможливо заперечувати, що

ця діяльність посідає чільне місце в системі трудових правовідносин.

Враховуючи все вищенаведене, державна служба – це професійна,
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оплачувана службово-трудова діяльність громадян, якій властиві дві

групи правовідносин – службово-трудові, що полягають у забезпеченні

реалізації державним службовцем права на працю, виплати останньому

винагороди за виконання службово-трудових обов’язків, а також наданні

гарантій і державно-владних правовідносин, які покликані забезпечувати

реалізацію потреб та інтересів держави через виконання державним

службовцем завдань і функцій останньої.

Отже, розглянувши підходи вчених до тлумачення цього виду суспільної

діяльності, варто зазначити, що державна служба є специфічною формою

реалізації права на працю громадянами, якій властиві певні особливості,

зумовлені характером здійснюваної службово-трудової діяльності, правовим

статусом учасників службово-трудових правовідносин та іншими

характеристиками.

Державна служба формується як трудові правовідносини між особою, що

виявила бажання вступити на службу до органу державної чи місцевої влади, та

безпосередньо державою в особі органу влади й уповноважених посадових осіб.

У зв’язку з настанням такого юридичного факту, як вступ на державну службу,

виникають, окрім службово-трудових правовідносин, ще й державно-владні або

владно-управлінські, які направлені на реалізацію загальної політики держави,

а також завдань і функції у відповідній сфері суспільного життя.

Будь-яка демократична держава характеризується залученням громадян

до розвитку держави у цілому, а також конкретної сфери діяльності останньої.

Державна служба є реальним інструментом впливу кожного громадянина на

державу, який задіюється шляхом вступу у службово-трудові правовідносини з

відповідними органами державної чи місцевої влади. Здійснюючи державно-

владні повноваження, завдання та функції в інтересах держави, обов’язково

потрібно враховувати потреби й інтереси безпосереднього виконавця –

державного службовця, адже він здійснює трудову за своїм характером

діяльність, а тому до нього мають у першу чергу ставитися як до особливого

працівника, який забезпечує удосконалення суспільного життя у державі.
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Державна служба становить основну складову у забезпеченні

ефективності й результативності реалізації державної політики й задоволення

прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина. Державну службу

можна представити як виконавчу ланку у процесі виконання завдань та функцій

держави. Її структурні складові – державні службовці – є безпосередніми

носіями державно-владних повноважень та виконавцями затверджених

загальнодержавних програм розвитку у відповідній сфері суспільного життя.

Окрім наявності у державних службовців спеціальних повноважень щодо

реалізації державно-владних завдань та функцій, на останніх також

поширюються норми трудового законодавства, що встановлюють для цієї

специфічної категорії працівників права, а також гарантії їх реалізації та

захисту. Серед науковців точаться дискусії щодо місця державної служби в

системі трудових правовідносин, які не дозволяють дійти єдиного

конструктивного висновку з приводу правової природи цього суспільно-

правового інституту.

Дослідження ознак державної служби є актуальним, оскільки виявлення

характерних рис державної служби у системі трудових правовідносин

дозволить наблизитися до єдиного тлумачення інституту державної служби як

складового елементу зазначених правовідносин. Крім того, слід зазначити, що

прийнятий у 2015 році новий Закон України «Про державну службу»

забезпечив надання сучасній державній службі цивільно-правового й трудо-

правового характеру, розширивши трудові права державних службовців, а

також створивши належні умови щодо їх реалізації у процесі здійснення

службово-трудової діяльності, а також захисту останніх. Виявлення сутності та

значення державної служби як трудо-правового інституту неможливе без

з’ясування найбільш характерних рис цього суспільно-правового явища.

Для державної служби як для виду трудової діяльності характерною є

наявність таких ознак:

 публічно-правовий зв’язок між інститутом влади та професійною

діяльністю державного службовця, який базується на односторонньому
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призначенні, а не на договірній угоді між сторонами зі взаємними

зобов’язаннями;

 наявність комплексу правових, економічних та соціальних гарантій

від держави стосовно професійної діяльності державного службовця як особи,

яка призначається на посаду державної служби на постійній основі;

 необхідність спеціальної професійної підготовки для ефективного

виконання функціональних обов’язків;

 те, що державні службовці під час виконання посадових обов’язків

діють у межах повноважень, визначених законодавством, та відповідно до

посадових інструкцій;

 обов’язковість до виконання підлеглими державними службовцями

доручень керівників, що даються у межах їхніх повноважень;

 багатовимірність, складність, а то й творчий характер професійних

завдань;

 ситуації невизначеності, що часто виникають під час вирішення

професійних завдань, та необхідність вибору найкращого з кількох способів

досягнення професійних цілей;

 високий рівень психічної напруженості праці;

 жорсткі часові рамки для досягнення професійного результату;

 підвищена соціальна відповідальність за результати (відсутність

«права на помилку» в процесі виконання роботи) [46, с. 7-8].

Наведений перелік є достатньо широким і включає в себе найбільш

характерні сторони державної служби, саме як складової трудових

правовідносин. Позитивним моментом у запропонованій класифікації

характерних ознак державної служби як структурного елементу трудових

правовідносин є наявність такої риси, як підвищена соціальна відповідальність

у процесі реалізації громадянами права на доступ до державної служби в

органах державної чи місцевої влади. Проте необхідно зауважити, що цей

перелік не передбачає таку ознаку, як платність або отримання винагороди за
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виконання службово-трудової діяльності, хоча вона є основною характерною

рисою державної служби у системі трудових правовідносин.

Д. Бахрах зазначає, що службовці – це ті, хто займає посади в державних

або громадських організаціях та за винагороду здійснює управлінську або

соціально-культурну діяльність. Специфіка державної служби полягає в тому,

що вона:

 не передбачає вироблення матеріальних цінностей, але

створюються умови для матеріального виробництва;

 специфічний предмет праці – інформація, яка водночас виступає

засобом впливу державних службовців на тих, ким вони управляють (кого

обслуговують). Службовці, як правило, збирають, опрацьовують, передають,

зберігають, створюють інформацію;

 державні службовці впливають на людей, обслуговують їх;

 характеризується переважно розумовою працею;

 державна служба є оплатною, державні службовці отримують

заробітну плату;

 передбачає зайняття посад в державних або громадських

організаціях [47, с. 4–5].

Запропонована класифікація характерних рис державної служби як

складового елементу системи трудових правовідносин віддзеркалює виключно

трудо-правовий аспект цього інституту трудового права. Перевагою

зазначеного переліку є те, що він включає такі ознаки, як платність державної

служби, що також відображає трудо-правовий характер цього виду діяльності.

Говорячи про недолік вищезазначеного, ним є формулювання змісту ознак.

Зокрема, «державні службовці впливають на людей, обслуговують їх».

Необхідно зауважити, що у процесі здійснення службово-трудової діяльності

саме громадяни здійснюють вплив на державних службовців і вимагають від

них вчинення певних дій, надання відповідних послуг та інше. Державна

служба як соціально-трудовий інститут передбачає здійснення професійної

діяльності в інтересах та на задоволення потреб громадян.
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М. І. Іншин виокремлював такі найхарактерніші риси державної служби

як особливого виду трудових правовідносин:

 виникнення службово-трудових правовідносин між державними

службовцями і державними органами;

 проходження до свого виникнення через свідомість громадян

України, в якій складається модель майбутніх стосунків із цими органами;

 виникнення, зміна чи припинення службово-трудових

правовідносин відповідно до правових норм, які впливають на поведінку

суб’єктів службово-трудових відносин і через неї реалізуються;

 зв’язок між суб’єктами службово-трудових відносин суб’єктивними

правами і юридичними обов’язками, а сторони у службово-трудових

правовідносинах виступають стосовно одна одної як правоуповноважені і

правозобов’язані особи, де права й інтереси одних можуть бути реалізовані

тільки через виконання обов’язків інших;

 індивідуалізація і чітке визначення взаємної поведінки суб’єктів та

персоніфікація прав та обов’язків;

 вольовий характер, відсутність можливості виникнення і

функціонування, а особливо реалізації, без волевиявлення хоча б одного

суб’єкта;

 охорона державою [48, с. 336-337].

Аналізуючи запропонований М. І. Іншином перелік характерних ознак,

необхідно вказати на те, що важливою рисою, яка відображає державну службу

та виділяє останню серед видів трудової діяльності, є те, що вона передбачає

наявність службово-трудових правовідносин, роль роботодавця в яких відіграє

держава в особі органів державної чи місцевої влади, а також уповноважених

осіб. Окрім того, позитивним моментом є присутність ознаки – вольового

характеру, що також дозволяє стверджувати про чільне місце державної служби

в системі трудових правовідносин. Однак, говорячи про недоліки, слід вказати

на відсутність ознаки платності державної служби, а також стабільності

службово-трудових правовідносин.
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Таким чином, враховуючи наведені пропозиції науковців щодо

виділення характерних рис державної служби як складової системи

трудових правовідносин, необхідно запропонувати власну класифікацію

ознак цього явища, яка має включати такі:

 роботодавцем у правовідносинах у сфері державної служби

виступає держава;

 вольовий характер державної служби;

 оплачуваність державної служби;

 наявність чіткої системи державних посад, на яких громадяни

здійснюють свою службово-трудову діяльність;

 підвищена соціальна відповідальність у процесі реалізації

громадянами права на доступ до державної служби.

Роботодавцем у правовідносинах у сфері державної служби виступає

держава. Специфічною рисою службово-трудових правовідносин державних

службовців є особистий характер їхніх прав і обов’язків, що включаються в

його зміст. Державу для забезпечення належного проходження процесу праці,

служби і досягнення відповідного результату роботи цікавить не будь-який

працівник. Необхідний той громадянин, який має відповідні якості. Це й

обумовлює особливості правового статусу державних службовців, зміст

службово-трудових правовідносин [49, с. 4]. Службово-трудові правовідносини,

які виникають у сфері державної служби, є тотожними з трудовими, за участю

працівника і роботодавця, однак у цьому випадку працівником буде виступати

державний службовець, а роботодавцем – держава в особі уповноважених нею

органів державної чи місцевої влади, а також їхніх посадових осіб.

Під службово-трудовими відносинами слід розуміти двосторонні, взаємні,

вольові правовідносини, які виникають між громадянином України і державним

органом, відповідно до яких громадянин, що набув статусу державного

службовця, за винагороду виконує свої службово-трудові обов’язки згідно із

займаною ним посадою з метою реалізації завдань та функцій, що стоять перед

державним органом, де він працює [50, с. 236]. Тобто ці відносини виникають
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між суб’єктом приватного права та суб’єктом публічного права – державою,

державним органом влади тощо. Проте за своїм характером ці правовідносини

нагадують саме трудо-правові.

Вольовий характер державної служби. В. Прокопенко зазначає, що

суб’єкти трудових відносин, у тому числі й ті, що належать державі, владними

повноваженнями стосовно своїх працівників не наділені. Застосування праці

громадян здійснюється на підставі принципу свободи трудового договору, за

яким працівник бере на себе обов’язок підкорятися правилам внутрішнього

трудового розпорядку. Своєрідність цих відносин полягає у тому, що вони, на

відміну від владних адміністративних відносин, розвиваються у межах

внутрішнього трудового розпорядку, стосуються саме процесу праці, у зв’язку з

чим обидві сторони трудового договору підкоряються цьому розпорядку [51, с.

29]. Зазначений принцип свободи праці, вільного укладення трудового

договору закріплений у Конституції України і передбачає свободу трудових, у

тому числі й службово-трудових, правовідносин.

Зв’язки, що виникають між роботодавцем і державними службовцями, які

знаходяться в підлеглому становищі та повинні виконувати вказівки свого

керівника, будуються за лінією організації і управління спільною працею і

завжди виступають як внутрішньоколективні, носять характер виробничого, а

не адміністративного управління [52; 53, с. 161]. У цих правовідносинах

відсутній характер примусу, а тому сторони є рівними та вільними щодо

реалізації своїх прав, свобод та законних інтересів.

Оплачуваність державної служби. Державні службовці мають право на

оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм

присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи. Законом України «Про

державну службу» також передбачено, що оплата праці державних службовців

забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для

професійного виконання посадових обов’язків, заохочує їх до результативної,

ефективної, доброчесної та ініціативної роботи. Умови оплати праці, посадові

оклади державних службовців, розмір надбавок, доплат і матеріальної

допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України. Головним джерелом
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формування фонду оплати праці державних службовців є Державний бюджет

України. Відповідно до положень про органи виконавчої влади можуть бути

встановлені також інші джерела формування фонду оплати праці [46, с. 29]. Як

і будь-який вид суспільно корисної праці, трудової діяльності, службово-

трудова діяльність має оплачуваний характер, що проявляється у регулярній

виплаті державним службовцям винагороди за сумлінне і неупереджене

виконання ними своїх службово-трудових обов’язків.

Наявність чіткої системи державних посад, на яких громадяни

здійснюють свою службово-трудову діяльність

В. М. Манохін писав: «Державно-службова посада – це частина

організаційної структури державного органу (організації), відособлена і

закріплена в офіційних документах (штати, схеми посадових окладів та ін.), з

відповідною частиною компетенції держоргану (організації), надана особі -

державному службовцю з метою її практичного здійснення» [54, с. 72]. Посада

є структурним елементом державної служби, складовою частиною будь-якого

органу державної влади. Відповідно до посади формуються усі трудо-правові

інститути державної служби, зокрема такі, як оплата праці, пенсійне

забезпечення тощо.

Структура є засобом поділу праці у галузі управління організаційно-

правового закріплення найбільш раціональної розстановки посад, встановлення

взаємодії і підпорядкування. Специфіка структури органу, яка відображає

сукупність взаємозв’язаних його підрозділів (департаментів, управлінь,

відділів, секторів тощо), впливає на розподіл між ними функцій, визначення

чисельності і класифікації посад. Таким чином, апарат будь-якого органу

складається вз взаємозв’язаних посад, шо визначають службове місце і

становище учасників управлінського процесу. Посада є первинним осередком,

вихідною організаційно-структурною одиницею державного органу [55, с. 213].

Ієрархічна побудова посад дозволяє забезпечити ефективність виконання

службово-трудової діяльності усіма державними службовцями відповідного

органу державної чи місцевої влади.
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Підвищена соціальна відповідальність у процесі реалізації

громадянами права на доступ до державної служби

О. Оболенський робить акцент на тому, що державні службовці,

виконуючи свої обов’язки, повинні мати чітке уявлення про свою діяльність:

її соціальну значущість, організованість, матеріально-технічну та

інформаційну забезпеченість;

певну форму дій в апараті;

компетентність керівництва державною діяльністю. І саме сукупність цих

уявлень становить собою усвідомлення соціально необхідного способу

діяльності, важливою складовою якого є соціальна відповідальність.

Серцевиною її проблем є особисті цінності управлінців, а етична поведінка

державних службовців значно впливає на довіру людей до дій уряду та до їх

соціальної відповідальності. Державний службовець у спілкуванні з

громадянами має постійно відчувати себе представником влади, створювати та

підтримувати свій імідж, який базується на професіоналізмі, державній позиції,

інтересах. Особисті якості (темперамент, відповідальність, дисциплінованість),

коло спілкування, біографія, комунікативність, зовнішній вигляд, стиль

мислення – все це становить поняття іміджу [56, с. 187-188].

Разом з юридичною ретроспективною відповідальністю державного

службовця, яка передбачається галузями адміністративного, трудового,

цивільного й кримінального права, державні службовці несуть ще й позитивну

соціальну відповідальність, яка передбачає безпосереднє й неухильне

дотримання встановлених правових норм і правил, а також засад етики та

моралі.

Таким чином, окреслені вище характерні ознаки державної служби

дозволяють ще раз стверджувати про чільне місце, яке посідає державна служба

в системі трудових правовідносин. Трудо-правовий аспект, за яким було

розглянуто цей суспільно-правовий інститут, дозволив виявити найбільш

істотні риси державної служби як професійної службово-трудової діяльності,

якими є оплачуваний характер, наявність специфічного роботодавця – держави,
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а також інші характеристики, які констатують трудо-правовий характер

суспільно корисної праці громадян України у сфері державної служби.

Виявлення характерних ознак державної служби саме як виду трудової

діяльності, як складової трудових правовідносин сприятиме подальшому

затвердженню цього суспільно-правового інституту й формуванню сучасного

розуміння та тлумачення державної служби. Крім того, саме завдяки підходу до

тлумачення державної служби як складової трудових правовідносин стане

можливим затвердити й розширити трудові права державних службовців, а

також гарантії їх реалізації і захисту.

1.3 Генезис державної служби у трудовому праві

Державна служба – це інструмент, який забезпечує нормальне й

ефективне функціонування державної влади. Цей суспільно-правовий інститут

покликаний також забезпечувати належну реалізацію громадянами своїх прав,

свобод і законних інтересів. Державну службу можна ототожнити з реальним

виконавчим інструментом державної політики як загальнодержавної, так і у

відповідній сфері суспільних правовідносин. Не применшуючи вагому роль та

значення державної служби у житті будь-якого суспільства, слід наголосити,

що вона також може розглядатися й в іншому аспекті, який передбачає

тлумачення діяльності щодо реалізації завдань і функцій держави як трудової.

Виконання державними службовцями своїх посадових обов’язків

неодмінно характеризується як трудова, або, якщо бути більш точним,

службово-трудова діяльність. Неможливо заперечувати такий підхід з огляду на

те, що державній службі властиві усі основні риси, які є характерними для

трудової діяльності, зокрема такі, як відплатність або оплачуваність,

регулярність, стабільність, наявність соціального та пенсійного забезпечення

тощо. Разом з тим, для того щоб державна служба отримала свою сучасну

форму та зайняла чільне місце в системі трудових правовідносин, знадобилося
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достатньо довго часу, а також впливу різноманітних подій і явищ, які

утворювали цей суспільно-правовий інститут [57, с. 137].

Інститут державної служби як структурний елемент трудових

правовідносин характеризується широкою історією свого становлення та

розвитку, протягом якої поступово забезпечувалися основи для формування

цього виду професійної трудової діяльності, а також утворювалися додаткові

субінститути, що забезпечили підтримку й належне удосконалення правового

регулювання службово-трудової діяльності державних службовців.

Дослідження генезису державної служби як складової частини трудових

правовідносин є актуальним у зв’язку з прийняттям нового Закону України

«Про державну службу» 2015 року, що значно розширив трудо-правовий статус

державних службовців та забезпечив зайняття активної позиції державної

служби в системі трудового права.

О. Домбровська вказує, що аналіз історичного аспекту науково-

теоретичної думки щодо інституту державної служби та її структурних

елементів дає підстави виокремити такі періоди її становлення та розвитку:

1. Дореволюційний період (кінець ХVІІ ст. – початок ХХ ст.).

2. Радянський період (20 – 90-і рр. ХХ ст.).

3. Період незалежності України (90-і рр. ХХ ст. – теперішній час) [58;

59, с. 2].

Зазначена періодизація становлення та розвитку державної служби,

запропонована О. Домбровською, дає змогу стверджувати, що найважливішими

віхами, які вплинули на формування й удосконалення цього суспільно-

правового інституту, стали політичні режими в умовах існування Російської

Імперії, СРСР, а також становлення України як незалежної, демократичної

держави. Позитивним моментом зазначеного є те, що науковець пов’язує

формування та розвиток державної служби з існуючими формами державного

управління на той час, які також впливали на трудо-правовий статус державних

службовців. Проте виділення такого вузького переліку історичних періодів не

дозволяє деталізувати історію становлення і розвитку досліджуваного явища.
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Окрім того, науковець не називає конкретні часові проміжки, в межах яких

відбувалися формування й розвиток державної служби.

Деякі науковці (Ю. В. Ковбасюк, О. Ю. Оболенський, С. М. Серьогін та

інші) виділяють такі історичні періоди виникнення та розвитку державної

служби, у тому числі як складової у системі трудових правовідносин:

1. Виникнення та організація служби на українських землях у період

середньовіччя (XI-XVII ст.).

2. Організація служби в добу Гетьманщини (XVII-XVIII ст.).

3. Служба в органах державної влади в українських губерніях

Російської імперії (XVIII – початок ХХ ст.).

4. Служба в органах державної влади в українських регіонах

Австрійської імперії (XVIII – початок ХХ ст.).

5. Інституціалізація державної служби в період національного

піднесення (1917-1920 рр.).

6. Особливості служби державі в радянський період.

7. Формування та становлення державної служби в період

незалежності України (1991 р. – наш час) [60, с. 89-124].

Запропонована періодизація містить досить детальний і широкий перелік

історичних етапів становлення і розвитку державної служби. Говорячи про

переваги зазначеної періодизації, слід вказати на те, що вона, зокрема

порівняно з періодизацією, наданою О. Домбровською, містить конкретизовані

часові проміжки, які дозволяють простежити еволюцію державної служби, у

тому числі як трудо-правовий інститут. Вищенаведена періодизація містить

конкретизовані історичні періоди, яким властиві специфічні особливості, і вона

не характеризується узагальненим характером. Разом з тим у цій класифікації

історичних періодів окремо розглядаються етапи становлення державної

служби в Російській та Австрійській імперіях, що є не зовсім доцільним,

оскільки можна було б дослідити їх комплексно. Слід було здійснити історико-

правовий порівняльний аналіз і розглянути становлення та розвиток державної

служби в цих державах комплексно та виділити на їх основі комплексний

історичний період.
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Є. С. Черноног виділяє такі історичні етапи становлення й розвитку

державної служби:

1. Русь княжої доби (ІХ-ХІІІ ст.).

2. Русь-Україна литовсько-польської доби ( ХІV-ХVІ ст.).

3. Україна козацько-гетьманської доби (XVII-XVIII ст.).

4. Україна у складі Російської Імперії (XVIII-ХХ ст.).

5. Україна 1917-1991 років, у яких робить розрізнення стану

державної служби 1917-1920 років, 1920-1991 років та сучасної України [61, с.

76-134].

Відповідно до вищенаведеного становлення і розвиток державної служби

безпосередньо залежать від організації та здійснення державної влади на

теренах України, тобто від державного управління протягом певного

історичного періоду. Варто відмітити, що періодизація є достатньо широкою і

містить конкретизовані часові проміжки. Однак, говорячи про недоліки

запропонованої класифікації історичних періодів, варто наголосити, що в ній

відсутнє розмежування генезису досліджуваного явища до і після прийняття

Кодексу законів про працю УРСР у 1971 році, який діє і дотепер, визначаючи ті

чи інші аспекти проходження державної служби. Загалом слід зауважити, що

автором фактично було виділено лише два комплексних субперіоди – 1917-

1920 та 1920-1991, що повною мірою не дозволяє простежити особливості

правового регулювання державної служби на кожному етапі його історії.

М. І. Іншин, аналізуючи історію формування та розвитку державної

служби, виділяє такі історичні етапи.

1. I етап — часи від виникнення Київської Русі до повного її

роздроблення та перебування під владою Литви і Польщі (включаючи

історичний період існування Галицько-Волинської держави). У цей період

відбувається саме виникнення, а не розвиток чи становлення державної служби.

2. II етап — період існування Козацької держави — Запорізької Січі.

Оскільки Запорізька Січ була повноцінною державою зі всіма притаманними їй

ознаками, то і державна служба в ці часи характеризується сталістю, чіткістю

повноважень та функцій державних службовців, ієрархічністю посад,



68
підпорядкованістю підлеглих на основі не особистої залежності, а займаної

посади, сплачуваності.

3. III етап — Україна в складі Радянського Союзу. У цей період попри

офіційне невизнання державної служби як спеціального виду трудової

діяльності, стирання різниці між працівниками та державними службовцями,

відсутність будь-якої концепції державної служби державна служба все ж

існувала в радянській Україні, регламентувалася окремими нормативно-

правовими актами, тобто мала правову основу функціонування, проводилися

наукові дослідження з визначення проблем державної служби.

4. IV етап — сучасний етап (з моменту здобуття Україною

незалежності). На сучасному етапі для України одним із найважливіших

завдань, як показав історичний досвід спроб встановлення сильної та

незалежної держави, є розвиток професійної державної служби [62, с. 7-8].

М. І. Іншин запропонував найбільш доцільну періодизацію, яка включає

лаконічний перелік історичних етапів. Перевагою зазначеної періодизації є те,

що науковцем коротко окреслено найбільш характерні для того чи іншого

історичного етапу особливості. З приводу недоліків наведена М. І. Іншином

класифікація історичних етапів не містить окремого етапу, коли державна

служба формувалася у складі Російської Імперії. Варто зазначити, що протягом

періоду перебування українських земель у складі Російської Імперії було

проведено низку реформ, які дозволили удосконалити існуючу державну

службу, а тому необхідно було б окремо виділити цей історичний етап.

З огляду на вищенаведене варто висловити власне бачення історії

становлення та розвитку державної служби саме як складової трудових

правовідносин. Генезис становлення та розвитку державної служби,

враховуючи критерій форми державного управління на кожному історичному

етапі, має включати такі історичні періоди:

1. Період зародження і формування основ державної служби – XІI-

XVII ст.

2. Організація служби в добу Гетьманщини (XVII-XVIII ст.).
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3. Служба в органах державної влади в українських губерніях

Російської імперії (XVIII – 1916 р.).

4. Державна служба в радянський період до прийняття Кодексу

законів про працю УРСР (1917 – 1970 рр.).

5. Розвиток державної служби у період становлення сучасного

трудового законодавства (1971 – 1992 рр.).

6. Формування сучасної державної служби в умовах демократизації

суспільних правовідносин в Україні (1993 – 2014 рр.).

7. Сучасний стан розвитку державної служби як специфічного виду

трудової діяльності (2015 р. – дотепер).

Період зародження і формування основ державної служби – XIІ-XVII

ст. Приблизно із середини ХІІ ст. утворюється княжий двір як структура

державного управління, який об’єднував у своєму складі представників різних

соціальних страт: від найближчого оточення князя, вищих урядовців

(печатника, тисяцького, радників), великих бояр і воєвод до дворян і слуг. Усі

вони були на княжій (державній) службі й були об’єднані особистими

неформальними зв’язками. Довгий час двір не був достатньо структурованим, а

урядовці не мали чітко визначених посад і окреслених функцій. Діяльність

княжого двору охоплювала всі сфери життя держави. Усі посадовці, особливо

вищого рангу, тривалий час виконували свої обов’язки де-факто, адже їхні

посади не були за ними закріплені законодавчо чи якось інакше. Це відповідало

реаліям політичного життя в середньовіччі, яке змушувало государя часто

давати доручення не певним особам, а тим, хто був під рукою. Щоправда, вже в

другій половині ХІІ ст. джерела називають осіб (зазвичай бояр), за якими часом

закріплювалися певні обов’язки, найчастіше військового чи дипломатичного

характеру [60, с. 89].

Вищенаведене положення дозволяє констатувати той факт, що вже на той

момент відбувалося утворення сучасної форми державної служби, яка отримала

назву «княжий двір». Оскільки законодавча діяльність на той момент також

перебувала на стадії свого становлення, правове регулювання державної



70
служби, зокрема різних аспектів виконання державними службовцями своїх

службово-трудових обов’язків, було відсутнє.

А. Б. Грищук зазначає, що період існування ранньої Київської Русі до ХІІ

століття слід вважати першим етапом виникнення державної служби. У цей

період відбувається саме виникнення, а не розвиток чи становлення державної

служби. Вона ще не є спеціальною, відокремленою трудовою діяльністю,

виконувати яку слід на професійній основі. Посади державної служби не є чітко

визначеними, їх заміщення залежно від політики правлячого князя відбувається

або на засадах правонаступництва, або шляхом призначення, а в деяких

випадках – шляхом обрання. Державні службовці виконують особисту волю

князя у зв’язку з підлеглістю йому, що обумовлена політикою сили та

примусом. Державна служба того часу є лише паростком державної служби в її

сучасному розумінні. Від часів ранньофеодальної Русі до її повного

роздроблення у сфері державної служби відбулося зміщення акцентів влади з

єдиної всезагальної влади великого князя до посилення влади місцевих князів

та феодалів, натомість великий князь уособлював собою «старшого, поважного

князя». Князівська служба на державних посадах набирає більше рис

самостійності, при цьому посадові особи (воєводи, волостелі) виконують свої

функції на постійній основі за окрему винагороду, що обумовлює створення

більш відокремленої правової організації, яка все більше наділяється ознаками

сучасної державної служби [63, с. 6]. Отже, у процесі подальшого розвитку

державної служби відбуваються позитивні зрушення у сфері упорядкування

відносин щодо її проходження [64, с. 63]. Зокрема, на цьому етапі здійснюються

становлення та забезпечення такого субінститу державної служби, як оплата

праці. Відбувається забезпечення державних службовців соціально-трудовими

гарантіями – стабільністю та регулярністю службово-трудової діяльності.

Таким чином, підбиваючи підсумки проаналізованого історичного

періоду, необхідно зазначити, що його особливостями є:

 формування основ та передумов для становлення державної

служби;
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 упорядкування певних аспектів виконання службово-трудової

діяльності, які стосуються саме трудо-правового статусу державного

службовця, – останнім виплачується винагорода, надаються гарантії службово-

трудової діяльності, зокрема гарантії стабільності й регулярності останньої.

Організація служби в добу Гетьманщини (XVII-XVIII ст.)

Організація служби в новоствореній козацько-гетьманській державі

ґрунтувалася на давніх традиціях врядування, в основу якого покладено

принцип виборності та колегіальності прийняття суспільно-важливих рішень,

успадкований ще з родоплемінних часів. На момент становлення Козацької

держави усі політично активні стани українського суспільства мали

демократичні за формою, виборні інститути врядування. Органи шляхетської

демократії давали відчуття певної співучасті у політичному житті країни.

Магдебурзьке право й козацьке самоврядування створювали певні можливості

для самостійного розв’язання власних проблем. Традиційні форми

самоврядування існували й у найчисленнішого прошарку українського

суспільства – селянства – у формі копних судів, де суддями виступали обрані

громадою найстарші та авторитетні односельці. Отже, набуття і реалізація

владних повноважень у тогочасному українському суспільстві базувалися на

цілком усталеній традиції, згідно з якою і формувалися відповідні інститути та

служби молодої Козацької держави [60, с. 92-93]. У процесі становлення

Козацької держави здійснюються заходи щодо забезпечення фактично вільного

доступу до державної служби. Тобто на цьому історичному етапі формуються

основи сучасних конституційно-правових положень, таких як вільний вибір

трудової діяльності, а також вільний доступ до управління державними

справами.

Загалом у межах Запорізьких вольностей спостерігалося переплетення

адміністративних і судових повноважень як колективних інституцій (січових

рад), так і окремих посадовців (кошових отаманів, військових суддів, писарів,

осавулів, довбишів, курінних отаманів і паланкових полковників). Обраному в

Січі кошовому отаману за козацьким звичаєм належала вища адміністративна,

військова, судова та духовна влада. Він представляв Військо Запорізьке Низове
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у міжнародних відносинах Запорізької Січі та розпоряджався військовою

скарбницею, на власний розсуд призначав похідну, наказну і паланкову

старшину, звершував судочинство [65, с. 191]. Зокрема, його судові рішення

стосувалися важливих цивільних справ щодо розподілу земель та угідь за

конкретними куренями, грошового й матеріального жалування, здобичі, а

також тих кримінальних справ, які не знайшли свого вирішення в судах нижчих

інстанцій і посадовців Січі. У віданні кошового також були питання

остаточного прийому новобранців до складу Коша та звільнення з війська

козаків, яким видавали відповідні паспорти й атестати. В останній період

існування Запорізької Січі казенне жалування кошового отамана становило 70

рублів [65, с. 191]. Як можна побачити, у Запорізькій Січі утворюється

ієрархічна структура посад, яку очолював керівник – кошовий отаман. Кошовий

отаман як керівник наділявся широким переліком повноважень та службово-

трудовими обов’язками владно-управлінського й кадрово-організаційного

характеру. Тобто здійснюється розподіл повноважень, що стосуються

управління тогочасним державним утворенням – Козацькою державою. На

цьому етапі також відбувається підвищення оплати праці державних

службовців, зокрема керівників державної служби – кошових отаманів.

Підсумовуючи зазначений історичний період, необхідно вказати, що в

цілому особливостями є таке:

 козацька держава на той момент була високорозвинутою,

демократичною державою, яка утворювала ефективні механізми й

функціональну державну службу, що складалася з ієрархічно-побудованої

системи посад, які зі свого боку очолювалися кошовим отаманом;

 відбувається позитивне зрушення у сфері оплати праці державних

службовців. Зокрема, керівник державної служби – кошовий отаман –

отримував на той час 70 рублів.

Служба в органах державної влади в українських губерніях

Російської імперії (XVIII – 1916 р.)

Законодавство про державну службу почало формуватися з петровською

модернізацією управлінської діяльності, коли відбувався перехід від
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традиційної моделі державного управління до раціональної, внаслідок чого

значно зросла роль правильно організованої («регулярної») держави в житті

суспільства. Генеральний регламент 1720 р. зафіксував відносини службовців із

монархом, які полягали у служінні державі й обстоюванні її інтересів,

регламентував стосунки між підлеглим і керівником, а також між керівником і

підлеглим. Табель про ранги 1722 р. відмінив успадкування службових місць і

встановив три види державної служби: військову, цивільну і придворну. Табель

про ранги раціоналізував службу, визначивши чітку систему залежності посад і

чинів, порядок проходження служби (від нижчих чинів до вищих), суттєво

перемістив акцент з походження на особисті заслуги. Ці акти узалежнили

державну службу від суб’єкта верховної влади, ототожнюючи службу

імператорові зі службою державі та батьківщині. Укладалися такі акти з

урахуванням європейських взірців, що сприяло запровадженню раціональних

механізмів державного управління, в основі якого лежали принципи

функціональності, спеціалізації, регламентації та уніфікації [65, с. 291]. У

період перебування українських земель у складі Російської Імперії

забезпечується належна законодавча й виконавча діяльність щодо формування

ефективної та демократичної державної служби, заснованої на засадах

справедливості і законності. Прийнятий на той момент Табель про ранги

забезпечив побудову та нормативно-правову регламентацію цілісної системи

державної служби, яка була заснована на чіткому розподілі державно-владних

функцій і повноважень, що зумовлювалися певною сферою державної політики.

Завдяки цьому Табелю було також врегульовано питання диференціації оплати

праці державних службовців залежно від відповідної сфери службово-трудової

діяльності, рангу та посади.

Нормативно-правових актів про державну службу налічується понад 10

тис. [66, с. 48]. «Манифест о вольности дворянству» (1762 р.) та «Жалувана

грамота дворянству» (1785 р.) демонструють етап, коли Катерина ІІ під

впливом ідей просвіченого абсолютизму, звільнивши дворянство від

обов’язкової служби, змінила її акценти: з обов’язку та стала привілеєм.

Імператриця запропонувала також відбувати службу як станову в місцевих
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установах і залишила чин з його вирішальним значенням, чим зберегла

стабільність у середовищі російської бюрократії. «Учреждения для управления

губерний Российской империи» (1775 р.) стали тим законодавчим актом, на

основі якого центр управління державою переміщався до губернії.

Створювалася нова система місцевого управління, за допомогою якої усувалися

соціальні конфлікти, – практично до середини ХІХ ст. Повноваження кожної

установи і кожної посади розписувалися до дрібниць, регламентуючи напрями

діяльності. Як чиновник, так і виборний посадовець вписувалися до Табеля про

ранги й отримували чини від XІV по ІV клас. До названого варто додати й

формування Катериною ІІ органів міського самоврядування, про що йшлося в

«Грамоте на права и выгоды городам Российской империи» (1785 р.). Згідно з

«Уставом благочиния, или полицейского» (1782 р.) створювались органи

поліції для сприяння владі у дотриманні вимог щодо управління містами [65, с.

291].

Разом з прийнятим Табелем про ранги забезпечується формування

нормативно-правової бази, яка регламентувала різні аспекти вступу,

проходження та припинення державної служби й налічувала широку кількість

нормативно-правових актів. «Грамотой на права и выгоды городам Российской

иммперии» забезпечувалася децентралізація державної влади й створення

державних посад на місцях. Цим нормативно-правовим актом врегульовувалися

питання оплати праці, гарантій матеріального і соціального забезпечення

місцевих державних службовців як працівників.

Отже, виходячи з вищевикладеного, слід зазначити, що упродовж цього

історичного періоду:

 приймається Табель про ранги у 1722 році, в якому забезпечується

диференціація службово-трудових прав і обов’язків посадовців, визначається

система оплати праці останніх тощо;

 здійснюється політика децентралізації державної влади, яка

регламентувалася в «Грамоте на права и выгоды городам Российской империи»

(1785 р.), де також визначалися різні аспекти службово-трудового статусу
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державних службовців, що здійснювали свою службово-трудову діяльність на

місцях.

Державна служба в радянський період до прийняття Кодексу законів

про працю УРСР (1917 – 1970 рр.)

У цей період попри офіційне невизнання державної служби як

спеціального виду трудової діяльності, стирання різниці між працівниками та

державними службовцями, відсутність будь-якої концепції державної служби

остання існувала в радянській Україні, регламентувалася окремими

нормативно-правовими актами, тобто мала правову основу функціонування,

проводилися наукові дослідження з визначення проблем державної служби.

Особливістю державної служби в ці часи слід назвати, по-перше, те, що

державні службовці підпорядковувалися більше своєму керівникові, ніж

загальному громадському інтересові та державі, по-друге, – її усічену

структуру: так, якщо загальноприйнята структура державної служби має вигляд

«держава – державний орган – службовець», то в радянські часи такий елемент

як «державний орган» виключався з неї, внаслідок чого службовець по суті

отримував завдання не від державного органу з визначеною компетенцією, а від

держави [63, с. 7]. Говорячи про наслідки, які можна простежити у

сьогоденному стані правового регулювання державної служби, то тут мається

на увазі встановлений у тогочасному СРСР жорсткий централізм державної

влади, який наразі продовжує своє існування, хоча й відбуваються позитивні

зрушення в бік децентралізації.

І. М. Пахомов зазначає, що суспільно-політичні, правові та економічні

зміни, які відбулися на території України в радянський період розвитку,

торкнулися різних галузей суспільного та державного життя. У період розвитку

та становлення СРСР найважливішим знаряддям будівництва комунізму став

радянський державний апарат. У процесі розвитку соціалістичного суспільства

виникла все більша кількість питань навколо побудови та удосконалення

державного апарату. Але регулювання державно-службових відносин

здійснювалося здебільшого не на основі норм законодавства, а в порядку, що

визначався органами Комуністичної партії Радянського Союзу. Так, у програмі
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КПРС були визначені напрями діяльності державних службовців, їх права та

обов’язки [67, с. 45].

Варто зазначити, що правове регулювання загальних аспектів службово-

трудової діяльності фактично забезпечувалося загальними актами трудового

законодавства, зокрема Кодексом законів про працю СРСР, а згодом і Кодексом

законів про працю УРСР.

Розвиток наукової думки щодо державної служби та її чинників у

радянський період зумовив:

по-перше, визнання державної служби правовим інститутом

адміністративного права з одночасною нормативною регламентацією значної

частини його чинників нормами трудового права;

по-друге, створення першооснови науково-теоретичної бази щодо

поняття «посадова особа»;

по-третє, визнання державної служби як особливого виду діяльності

особи, пов’язаної з державним органом, та здійснення особливих державно-

владних повноважень;

по-четверте, створення теоретико-правових засад щодо такої категорії, як

«службова кар’єра» [68, с. 66]. У цей період можна було спостерігати активну

командно-адміністративну політику у сфері забезпечення правового

регулювання державної служби. Трудо-правовий статус за державними

службовцями фактично не визнавався і спеціалізованого нормативно-правового

акта, який би визначав та забезпечував службово-трудові права державних

службовців, не було.

Таким чином, виходячи з вищенаведеного, особливостями радянського

періоду до 1971 року є:

 правове регулювання державної служби й визнання останньої як

специфічного виду трудової діяльності не відбувається;

 відбувається затвердження статусу державних службовців

виключно як адміністративно-правового, що значно звужувало трудові права й

гарантії соціального забезпечення державних службовців.
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Розвиток державної служби у період становлення сучасного

трудового законодавства (1971 – 1992 рр.)

Визначальними для подальшого розвитку національного трудового

законодавства стали 1970-1971 роки. У липні 1970 року був прийнятий

зведений нормативно-правовий акт, який містив Основи законодавства Союзу

РСР і союзних республік про працю. А вже 10 грудня 1971 року з урахуванням

положень вказаного правового документа був прийнятий Кодекс законів про

працю УРСР, нормами якого порівняно з попередніми роками дещо

розширювалися та зміцнювалися права трудящих і службовців. Крім того, у

Кодексі були збережені положення, перевірені багаторічною практикою.

Зокрема, про участь робітників і службовців в управлінні виробництвом, про

матеріальне стимулювання, робочий час. Були закріплені нові юридичні

гарантії прав робітників і службовців [69, c. 27]. Прийняття Кодексу законів про

працю УРСР 1971 року, який продовжує діяти і дотепер, стало важливою віхою

у правовому регулюванні трудової діяльності, зокрема й службово-трудової

діяльності державних службовців, забезпечивши конкретизацію трудових прав,

обов’язків, гарантій, а також відповідальності у сфері праці й державної

служби.

Протягом 70-х – 80-х років до трудового законодавства вносилася низка

змін, які то зміцнювали трудову дисципліну, обумовлену наступом командно-

адміністративного режиму, то навпаки – відображали послаблення останнього і

надання більш просторого кола прав і гарантій працівникам [70, с. 117-118].

Разом з тим відбувалося розширення службово-трудових прав державних

службовців і поступово формувався їхній правовий статус як трудо-правовий.

Перебудова, розпочата в 1985 році, сприяла введенню в дію

розгалуженого законодавства, яке, з одного боку, забезпечувало

функціонування командно-адміністративної системи управління, а з другого –

регулювало тогочасні економічні відносини [71, с. 256]. Завдяки такій активній

нормотворчій діяльності державна служба отримала свій сучасний вигляд,

визначивши й врегулювавши усі субінститути державної служби – оплата

праці, режим робочого часу, часу відпочинку, гарантії соціального та
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пенсійного забезпечення тощо. Було встановлено новий порядок розробки й

укладення колективних договорів, знято низку законодавчих обмежень,

тривалість випробування при прийомі на роботу стала визначатися за згодою

сторін трудового договору. Питання трудових правовідносин відображалися

майже у всіх законах, що регулювали перехід до багатоукладної економіки. Це

перш за все Закони СРСР «Про власність в СРСР», «Про підприємства в СРСР»,

«Про кооперацію в СРСР» та ін. В УРСР це було продубльовано в Законах

«Про власність», «Про підприємства в УРСР», «Про зайнятість населення»,

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в УРСР» та ін. [69, c. 29].

Реформування державності в Україні передбачало розробку та прийняття

комплексного нормативно-правового акта, який би був направлений на

врегулювання державної служби як самостійного суспільно-правового

інституту, що межує між адміністративним та трудовим правом.

На сучасному етапі для України одним із найважливіших завдань, як

показав історичний досвід спроб встановлення сильної та незалежної держави,

є розвиток професійної державної служби. Заходи незалежної Української

держави в цілому спрямовуються на створення оптимальної структури

державної служби та забезпечення її ефективної роботи шляхом реформування

адміністративної системи, впровадження нової кадрової політики, підтримання

та розвитку професійності державних службовців [63, с. 8]. Зі здобуттям

незалежності Україна отримала можливість забезпечити демократизацію усіх

сфер суспільного життя населення та спрямувати національну політику саме на

забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, у тому числі й

державних службовців, у сфері виконуваної ними службово-трудової

діяльності.

Отже, враховуючи вищевикладений аналіз більш сучасного етапу

становлення та розвитку державної служби, у тому числі як складової трудових

правовідносин, необхідно вказати такі особливості:

 прийняття Кодексу законів про працю УРСР у 1971 році сприяло

врегулюванню трудових прав та гарантій як для усіх працівників, так і для

державних службовців;
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 здобуття незалежності сприяло активізації демократичних реформ і

процесу поступового розроблення спеціалізованого нормативно-правового акта

– Закону України «Про державну службу».

Формування сучасної державної служби в умовах демократизації

суспільних правовідносин в Україні (1993 – 2014 рр.)

З набуттям самостійності Україна в 1991 р. одержала лише атрибути

суверенності, які остаточно були закріплені 28 червня 1996 р. з прийняттям

Конституції України. Конституційні засади державності базувалися вже на

певному напрацюванні нормативно-правової бази, у тому числі і на

документах, які визначили основні засади розбудови державної служби та

кадрової політики в державі. Становлення державної служби і її кадрового

потенціалу визначив Закон України «Про державну службу», прийнятий 16

грудня 1993 р. за № 3723-ХІІ. На розвиток положень Закону України «Про

державну службу» приймаються Укази Президента України «Про заходи щодо

вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками

підприємств, установ і організацій» від 19 травня 1995 р., «Про положення про

Раду по роботі з кадрами» від 24 липня 1995 р., «Про систему підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців» від 30

травня 1995 р. Нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України

утворюється концептуальна рамка структурної і змістової розбудови державної

служби, зокрема постановами: «Про затвердження Порядку проведення

службового розслідування» від 04 березня 1995 р., «Про заходи щодо

підвищення кваліфікації державних службовців органів державної влади» від

28 липня 1995 р., «Про затвердження Положення про порядок проведення

конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» від 04 жовтня

1995 р., «Про центри підвищення кваліфікації державних службовців і

керівників державних підприємств, установ й організацій» від 19 лютого 1996

р., «Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу

виконавчої влади» від 02 серпня 1996 р., «Про порядок проведення атестації

державних службовців органів виконавчої влади» від 14 серпня 1996 р. та інші,
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які визначають головні шляхи практичної реалізації Закону України «Про

державну службу» [60, с. 114-115].

З огляду на наведені положення можливо констатувати, що з

проголошенням незалежності, а також з прийняттям Конституції України

розпочалася активна нормотворча діяльність, спрямована на деталізацію та

реалізацію конституційно-закріплених положень. Зокрема, в Конституції

України у статті 43 було закріплено право на працю, на вільний вибір трудової

діяльності, а в статті 38 передбачалося, що громадяни мають вільний доступ до

державної служби. Прийнятий у 1993 році Закон України «Про державну

службу» визначив державну службу як вид трудової діяльності, закріпивши у

статті 1 положення, згідно з яким державна служба в Україні – це професійна

діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їхніх апаратах

щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують

заробітну плату за рахунок державних коштів.

Як гарантії забезпечення права громадян на зайняття державною

службою слід розглядати заходи, що здійснюються відповідно до актів

Президента України. Указом Президента від 11 лютого 2000 р. передбачалося

прийняття Стратегії реформування системи державної служби в Україні.

Стратегія стала складовою частиною широкомасштабної адміністративної

реформи, що відбувається в нашій державі. Стратегія реформування державної

служби має на меті створення ефективної системи державного управління

відповідно до стандартів демократичної, правової держави, умов для захисту

прав і свобод людини і громадянина, вдосконалення кадрового потенціалу,

створення оновленого, потужного і дієздатного апарату, становлення

професійної, політично нейтральної та авторитетної державної служби [72, с.

10]. Зокрема, зазначена Стратегія передбачала забезпечення здійснення заходів

і застосування засобів, направлених на удосконалення системи оплати праці

державних службовців, створення інших стимулюючих виплат, премій, доплат

тощо.

Значна робота із забезпечення реалізації права громадян на державну

службу проводиться Координаційною Радою з питань державної служби при
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Президентові України, Головним управлінням державної служби України.

Результатами стали проект Комплексної програми підготовки державних

службовців та заходи, спрямовані на виконання названої Комплексної

програми, затверджені Указом Президента України від 09 листопада 2000 р.,

Концепція розвитку законодавства про державну службу, схвалена Указом

Президента України від 05 січня 2005 р., Програма розвитку державної служби

на 2005-2010 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 08

червня 2004 р. Відповідно до названих програм держава забезпечує безперервне

навчання з питань державного будівництва, державного управління, державної

служби, пошук талановитої молоді з наступним її залученням до управління,

запроваджує ефективні механізми забезпечення реалізації громадянами України

конституційного права на рівний доступ до державної служби, недопущення

привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками [72, с. 11]. Завдяки прийняттю

вищеперелічених програм здійснюється постійна робота над удосконаленням

інституту державної служби і забезпеченням трудо-правового статусу

державних службовців, шляхом створення програм їхнього професійного

розвитку, навчання, підвищення кваліфікації тощо.

Отже, проаналізувавши цей період, необхідно зазначити, що з прийняттям

Закону України «Про державну службу», а також Конституції України було

проведено активізацію нормотворчих процесів щодо забезпечення службово-

трудових прав державних службовців, їх розширення, а також надання гарантій

їх реалізації. Особливостями є такі:

 Закон України «Про державну службу» фактично визначив

державну службу як специфічний вид трудової діяльності, що направлений на

реалізацію державних завдань та функцій;

 формуються самостійні інститути державної служби, такі як оплата

праці, дисциплінарна відповідальність державних службовців, навчання,

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації тощо, шляхом прийняття

таких підзаконних нормативно-правових актів, як постанов Кабінету Міністрів

України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування»,
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«Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад державних службовців» тощо;

 Стратегія реформування системи державної служби в Україні,

затверджена Указом Президента від 11 лютого 2000 р., передбачила виведення

чітких напрямів удосконалення цього суспільно-правового інституту, зокрема,

шляхом розподілу посад на політичні, адміністративні та патронатні. Окрім

того, визначено напрями щодо удосконалення системи оплати праці державних

службовців та створення й надання їм стимулюючих виплат і доплат.

Сучасний стан розвитку державної служби як специфічного виду

трудової діяльності (2015 р. – дотепер)

Особливого значення набуває необхідність реформування державної

служби та виведення її на якісно новий рівень. Це обумовлюється і тим, що

Європейський Союз, до складу якого прагне увійти Україна, особливо

наголошує на розвиткові громадянського суспільства, внесенні змін до

законодавства з метою приведення його у відповідність з європейськими

стандартами, серед яких і розроблення ефективної системи державного

управління. З урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду,

рекомендацій Парламентської асамблеї Ради Європи та інших міжнародних

організацій з метою системного розв’язання проблем у сфері становлення

ефективної державної служби розроблено Концепцію розвитку законодавства

про державну службу [62, с. 8]. З огляду на активізацію процесу європейської

інтеграції та посилення впливу з боку ЄС щодо реформування усіх

найважливіших суспільних інституцій в нашій державі здійснюються заходи з

приводу реформування й удосконалення державної служби, приведення

останньої у відповідність з міжнародними та європейськими правовими

нормами і стандартами.

Важливою подією на сучасному етапі розвитку державної служби стало

прийняття Закону України «Про державну службу» 2015 року. Цей Закон

визначив державну службу як публічну, професійну, політично неупереджену

діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, тобто

фактично ототожнив її з трудовою діяльністю, надавши цивілістичного
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характеру останній. У цьому нормативно-правовому акті було чітко визначено

положення щодо стимулювання службово-трудової діяльності, зокрема через

надання премій, розширено службово-трудові права, обов’язки тощо. Окремо

слід відзначити, що цим Законом державним службовцям було надано право на

участь у громадському житті й безпосередню можливість утворювати

громадські об’єднання та входити до їхнього складу [31].

Закон України «Про державну службу» 2015 року детально врегулював

усі аспекти здійснення службово-трудової діяльності, забезпечивши

максимально ефективне формування інституту державної служби як особливої

самостійної складової трудових правовідносин, із наданням переваг, прав та

гарантій на рівні з усіма іншими працівниками.

Таким чином, на сучасному етапі розвитку державної служби як

складової трудових правовідносин відбулися активні реформативні зрушення,

що характеризуються:

 наданням службово-трудовій діяльності цивілістичного характеру,

забезпеченням державних службовців правами та гарантіями, що фактично

зрівняли їхнє положення з усіма іншими працівниками відповідно до

прийнятого у 2015 році Закону України «Про державну службу».

Підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що сучасне розуміння

категорії державної служби як самостійного суспільно-правового інституту

відійшло від тлумачення її як адміністративної або управлінської діяльності

громадян. Державна служба вже визнана багатьма державами світу, у тому

числі країнами ЄС як спеціальний вид трудової діяльності, який, однак, не

обмежує у правах, свободах та гарантіях державних службовців порівняно з

іншими працівниками.

Оскільки наша держава перебуває на стадії активних євроінтеграційних

процесів і нещодавно прийнятий Закон України «Про державну службу» 2015

року забезпечив виведення державної служби України на більш високий рівень,

то необхідно дотримуватись таких тенденцій та продовжувати удосконалювати

державну службу як складовий елемент трудових правовідносин.
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Державна служба є одним із найдавніших комплексних суспільно-

правових інститутів, які пройшли довгий шлях від свого формування та до

отримання сучасного вигляду державної служби як механізму пріоритетного

забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян. За допомогою

державної служби відбувалася поступова демократизація українського

суспільства шляхом надання рівного вільного доступу до неї громадянам і

можливості здійснювати завдання і функції держави на трудо-правових засадах.
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Висновки до Розділу 1

1. В основу методології дослідження питання державної служби як

складової трудових правовідносин покладено такі методи:

 діалектичний метод;

 системно-структурний метод;

 системно-функціональний метод;

 порівняльно-правовий метод;

 логіко-семантичний метод;

 метод документального аналізу;

 історико-правовий метод;

 формально-юридичний метод.

2. Державна служба – це професійна, оплачувана службово-трудова

діяльність громадян, якій властиві дві групи правовідносин – службово-трудові,

що полягають у забезпеченні реалізації державним службовцем права на працю,

виплати останньому винагороди за виконання службово-трудових обов’язків, а

також наданні гарантій, і державно-владних правовідносин, які покликані

забезпечувати реалізацію потреб та інтересів держави через виконання

державним службовцем завдань і функцій останньої.

3. Ознаками державної служби як складової системи трудових

правовідносин є такі:

 роботодавцем у правовідносинах у сфері державної служби

виступає держава;

 вольовий характер державної служби;

 оплачуваність державної служби;

 наявність чіткої системи державних посад, на яких громадяни

здійснюють свою службово-трудову діяльність;

 підвищена соціальна відповідальність у процесі реалізації

громадянами права на доступ до державної служби.
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4. Генезис державної служби, враховуючи критерій форми державного

управління на кожному історичному етапі, включає такі історичні періоди:

1. Період зародження і формування основ державної служби – XІI-XVII

ст.

2. Організація служби в добу Гетьманщини (XVII-XVIII ст.).

3. Служба в органах державної влади в українських губерніях Російської

імперії (XVIII – 1916 р.).

4. Державна служба в радянський період до прийняття Кодексу законів

про працю УРСР (1917 – 1970 рр.).

5. Розвиток державної служби у період становлення сучасного трудового

законодавства (1971 – 1992 рр.).

6. Формування сучасної державної служби в умовах демократизації

суспільних правовідносин в Україні (1993 – 2014 рр.).

7. Сучасний стан розвитку державної служби як специфічного виду

трудової діяльності (2015 р. – дотепер).

5. Правове регулювання державної служби за законодавством у сфері

праці – поширення дії правових норм, які належать до предмета правового

регулювання галузі трудового права, на суспільні відносини у сфері державної

служби з метою їх упорядкування та приведення у відповідність з положеннями

законодавства у сфері праці, за якого державний службовець набуває статусу

найманого працівника, а держава в особі уповноважених органів та їхніх

посадових осіб – статусу роботодавця, а також визначається сукупність

повноважень, прав та обов’язків та системи принципів і гарантій такого

правового регулювання.
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РОЗДІЛ 2

ФУНКЦІОНАЛЬНА ОСНОВА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У СИСТЕМІ

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

2.1 Сучасний стан правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці

Державна служба як суспільно-правовий інститут відіграє ключову роль у

механізмі роботи державного апарату. Саме від якості правового регулювання

державної служби залежить ефективність здійснення визначених

законодавством функцій усіма органами публічної адміністрації загалом. З

огляду на таке як предмет правового регулювання цей суспільно-правовий

інститут завжди був цікавим для дослідників різних галузей права, що зумовило

значну кількість робіт з наведеного приводу.

10.12.2015 Верховна Рада України прийняла новий Закон України «Про

державну службу» № 889-VIII, який покликаний врегулювати детально усі

аспекти, які виникають у процесі прийняття, проходження та звільнення з

державної служби [31]. Закон покликаний мінімізувати усі ризики, зокрема

корупціогенні, які можуть виникнути на державній службі, покращити

ефективність роботи державного апарату загалом шляхом збільшення

продуктивності праці його працівників, підвищити престиж державної служби в

очах суспільства, а також підняти оцінку діяльності органів державної влади

громадянами України [73, с. 135]. Державна служба та багато її аспектів

належать до предмета регулювання не лише нормами адміністративно-

правового характеру, а й положеннями, які за своєю природою є нормами

законодавства у сфері праці. Не зосереджуючись докладно на розмежуванні

сфери відання обох наведених галузей права, оскільки ця проблема була

описана багатьма науковцями, резюмуємо, що особливістю правового

регулювання державної служби є поєднання норм адміністративного та

трудового характеру. При цьому віднесення тих чи інших положень не
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залежить від законодавчого акта, у якому вони розміщені. Так, вищенаведений

Закон України «Про державну службу» містить значний масив положень, які за

природою можна віднести до категорії трудового законодавства з огляду на

предмет та метод правового регулювання. Відповідно, ведучи мову про правове

регулювання державної служби за законодавством про працю, матимемо на

увазі положення законодавства, які регулюють трудові правовідносини між

державним службовцем як найманим працівником, з одного боку, та державою

в особі уповноважених органів влади – з іншого.

Враховуючи останні зміни в законодавстві в частині проведеної реформи

державної служби, можемо дійти висновку, що нормативно-правовими актами

було запроваджено багато новел, які покликані детально врегулювати

особливості трудових правовідносин за участю державних службовців.

Необхідність їх комплексного дослідження, визначення стану правового

регулювання та надання висновків щодо досягнення поставленої перед

реформою мети та завдання зумовлюють актуальність здійснення нового

комплексного дослідження, яке зможе зумовити часткове переосмислення

наукових поглядів на досліджувану категорію з урахуванням сучасних змін в

законодавстві України.

З огляду на те, що трудові правовідносини у сфері державної служби є

надзвичайно важливими, оскільки без них неможливою є побудова

організаційно-функціональних зв’язків у державному апараті, обраній темі

дослідження притаманний високий рівень суспільної значимості. Аналіз стану

правового регулювання державної служби за законодавством у сфері праці

дозволить виявити наявні недоліки у системі правового регулювання,

охарактеризувати його якість та стати основою для подальших наукових та

практичних досліджень, спрямованих на оптимізацію системи правового

регулювання або покращення правозастосовної практики. Усе це вказує на

практично-прикладний потенціал наукових розробок в обраній сфері.

Дослідження правового регулювання державної служби завжди було

прерогативою науки адміністративного права та державного управління. Однак

особливості правовідносин у ній завжди мали певні особливості, які випливали
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з природи трудових правовідносин, що зумовило необхідність перегляду

суспільно-правового інституту з погляду його регулювання за нормами

законодавства у сфері праці. Тому серед досліджень державної служби крізь

призму науки з трудового права можна виділити праці таких вчених, як

В.Б. Авер’янова, Г.В. Атаманчука, Ю.П. Битяка, Н.Б. Болотіної,

В.С. Венедиктова, І.П. Голосніченка, В.Я. Гоца, І.П. Грекова, М.І. Іншина,

А.Т. Комзюка, І.В. Колішко, Л.В. Коваля, О.В. Лавриненко, В.М. Манохіна,

В.І. Прокопенка, О.І. Процевського, П.М. Рабіновича, Ю.М. Старілова,

В.В. Цвєткова, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої та багатьох інших. Саме ці

дослідження дозволили поглянути на відносини у межах інституту державної

служби як на об’єкти досліджень зі сторони трудового права, адже державна

служба це особлива форма праці. Такі напрацювання зумовили можливість

здійснення подальших досліджень у цьому напрямі.

Як зазначалося, з огляду на прийняття нового Закону України «Про

державну службу», значна частина положень якого покликана врегулювати

саме трудові аспекти реалізації правовідносин у сфері державної служби і

відповідно потреби у науковому переосмислені окремих його аспектів, можна

ствердно відповісти, що правове регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці відповідає критеріям актуальності та суспільної

значимості. Отже, продовжимо дослідження окремих елементів цього об’єкта з

визначення стану його правового регулювання.

О.Ф. Скакун зазначав, що поняття «регулювання» походить від

латинського слова «regulo» (правило) й означає впорядкування, налагодження,

приведення чого-небудь у відповідність із чим-небудь [74, с. 489]. Аналогічну

позицію висловлюють інші теоретики у сфері права [75, с. 154]. Тому більшість

з висловлених у правовій науці позицій щодо визначення цього поняття

узагальнено зводиться до упорядкування (суспільних відносин) та приведення у

відповідність із чимось (нормами права).

Словник іноземних слів тлумачить цей термін у таких значеннях: 1)

підкоряти певному порядку, правилу, упорядковувати; 2) встановлювати

правильну, необхідну для роботи взаємодію частин механізму, пристрою,
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апарату і т. п.; 3) робити щось для отримання потрібних показників, потрібного

ступеня чогось [76, с. 432]. Подібні за змістом визначення надаються і в

тлумачному словнику, який, зокрема, розкриває зміст поняття «регулювання»

так: впорядковувати що-небудь, керувати чимось, підпорядковуючи його

відповідним правилам, певній системі, а також досягати потрібної сили,

належного ступеня вияву чого-небудь [77, с. 1207]. Тому під регулюванням

вбачається певна дія одних об’єктів на інших, при цьому у такому відношенні

наявний суб’єкт впливу з притаманними йому вольовими характеристиками.

Зазначимо, що без певних вольових дій регулятивний вплив, у нашому випадку

норма права, та упорядкованість суспільних відносин вбачаються

малоймовірними. Хоча припускаємо, що положення законодавства не завжди в

імперативному порядку можуть бути застосованими певним суб’єктом, а

правове регулювання матиме зовнішній прояв взаємної волі суб’єктів

правовідносин.

Юридична словникова література розуміє категорію правового

регулювання так: правове регулювання – регулювання суспільних відносин, що

здійснюється за допомогою права та всієї сукупності правових засобів [78, с.

589]; процес впливу держави на суспільні відносини за допомогою юридичних

норм, який ґрунтується на предметі і методі правового регулювання [79, с. 524].

З наведеного випливають ознаки правового регулювання – здійснюється за

допомогою правових засобів (в основному норм права), а також є процесом

впливу на суспільні відносини. З урахуванням наведених вище загальних

розумінь слова «регулювати» можемо зазначити, що такий процес впливу

полягатиме в приведенні у відповідність суспільних відносин до положень

законодавства, у тому числі відповідних відносин у сфері державної служби з

приводу трудових прав державних службовців як найманих працівників та

інтересів держави як роботодавця.

Д.А. Керімов зазначає, що термін «регулювати» означає встановлювати

межі, масштаб поведінки людей, вносити в суспільні відносини стабільність,

систему, порядок і тим самим спрямовувати їх у певному напрямі [80, с. 363].

Це відбувається шляхом встановлення певних заборон або ж дозволів.
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Трудовому праву характерна наявність певної свободи суб’єктів, яка полягає у

регулюванні відносин на власний розсуд його суб’єктами з дотриманням

мінімальних гарантій прав найманих працівників, які визначені у Кодексі

законів про працю України [81]. Відповідно рамками цієї свободи дій є

імперативні заборони, які певні прояви поведінки у трудових правовідносинах

забороняють. Саме ці заборони є відповідними рамками, які забезпечують

порядок, стабільність та спрямування трудових правовідносин.

Однак з особливостей державної служби, яка реалізується

уповноваженими державою суб’єктами – її посадовими та службовими

особами, випливає також наявність в аналізованих нами правовідносинах

принципу міри дозволеної поведінки. Він випливає з положень частини другої

статті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та

законами України [41]. Позаяк у правовідносини з приводу прийняття,

проходження та звільнення з державної служби вступатимуть суб’єкти владних

повноважень, можемо встановити, що відповідний принцип буде характерним

та матиме вплив також на ті правовідносини, які можна тією чи іншою мірою

віднести до сфери регулювання трудовим законодавством. Однак принцип

свободи дій може бути реалізованим шляхом надання певних дискретних

повноважень суб’єкту, уповноваженому представляти роботодавця, який ще

визначається як суб’єкт призначення. Тому правове регулювання, у тому числі

на локальному рівні, характеризуватиметься поєднанням принципів міри

дозволеної поведінки та міри не забороненої поведінки. Останній зі свого боку

полягатиме у наділенні нормативно-правовими актами дискретними

повноваженнями конкретних посадових осіб органів державної влади.

С.С. Алєксєєв в одному з наданих праворозумінь аналізованої категорії

визначає правове регулювання як дію норм права (системи правових норм),

інших спеціальних юридичних засобів на поведінку особи та на суспільні

відносини з метою їх упорядкування та прогресивного розвитку [82, с. 219].

Отже, механізм дії правової норми, хоч і може не включати відповідного
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уповноваженого суб’єкта правозастосування, однак завжди передбачає вплив

на суб’єкта правовідносин. Тобто без найманого працівника чи роботодавця

жодного впливу правове регулювання реалізовувати не буде.

Іншу позицію висловлював М.С. Кельман, на думку якого, правове

регулювання – це форма владного юридичного впливу на суспільні відносини,

що здійснюється державою за допомогою всіх правових засобів з метою їх

упорядкування, закріплення та забезпечення [83, с. 370]. Тобто, з одного боку,

владний вплив норм права поширює держава, з іншого – останній відбуває

поширення за допомогою приведення у відповідність дій та рішень суб’єктів

правовідносин з відповідною нормою – формалізованим загальноприйнятим

правилом поведінки.

Виходячи з наведених позицій науковців щодо виділення поняття

правового регулювання з урахуванням обмеження предмета такого

регулювання відповідно до обраної теми дослідження, вважаємо за доцільне

надати власне розуміння аналізованій категорії. Правове регулювання

державної служби за законодавством у сфері праці – поширення дії

правових норм, які відносяться до предмета правового регулювання галузі

трудового права, на суспільні відносини у сфері державної служби з метою

їх упорядкування та приведення у відповідність з положенням

законодавства у сфері праці, за якого державний службовець набуває

статусу найманого працівника, а держава в особі уповноважених органів

та їх посадових осіб – статусу роботодавця, а також визначається

сукупність повноважень, прав та обов’язків і системи принципів та

гарантій такого правового регулювання.

Як уже зазначалося, сучасний стан правового регулювання державної

служби за законодавством у сфері праці переважно визначається положеннями

новоприйнятого Закону України «Про державну службу» [31], прийняття якого

схвально сприйнялося науковцями та фахівцями. Однак багато вчених вказують

на необхідність подальшої оптимізації правового регулювання, покращення

підзаконного нормативно-правового регулювання, забезпечення практики

застосування нових положень цього закону відповідно до заявлених принципів
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державної служби. Усі вищенаведені зауваження необхідно мати на увазі,

аналізуючи новели, які були запроваджені Законом.

Перейдемо до основних положень нового законодавства України у

контексті регулювання цих сфер державної служби, які можна віднести до

предмета правового регулювання галуззю трудового права.

По-перше, з прийняттям Закону більш детально було визначено

суб’єктів, на яких поширюється його положення з відповідним правовим

регулюванням. Це є вкрай важливим аспектом, оскільки детальне правове

регулювання суб’єктного складу дозволяє уникнути суперечностей щодо

відповідного статусу, який, між іншим, також визначає поширення на

відповідних осіб спеціальних положень трудового законодавства в частині

особливостей відповідних трудових правовідносин.

Так, стаття 3 Закону України «Про державну службу» чітко вказує на тих

осіб, на яких поширюється сфера дії цього Закону, а також включає перелік

суб’єктів, на яких дія відповідного законодавства не поширюється [31]. Статус

останніх зазвичай регулюється у спеціальному законодавстві, або ж відповідна

посада за природою є такою, на яку не доцільно поширювати дію положень

цього Закону. Такі зміни позитивно оцінював М.І. Іншин, зазначаючи

особливістю нового правового регулювання праці державних службовців

відмежування політичних посад від посад державної служби [84, c. 29]. З

огляду на відповідне правове регулювання забезпечується юридична

визначеність загального статусу державного службовця як суб’єкта владних

повноважень та відповідного статусу, який випливає з трудових правовідносин

та дозволяє розглядати відповідну особу як найманого працівника.

Щодо основних винятків, то останні обґрунтовані, зокрема, тим, що у

міру особливостей іншої діяльності статус таких осіб регулюється іншими

інституційними законами. Це стосується також відповідного спеціального

правового регулювання праці таких службовців. Прикладом можуть бути судді,

статус яких врегульований у Законі України «Про судоустрій та статус суддів»

[85], чи прокурори, праця яких врегульована у відповідному Законі України

«Про прокуратуру» [86].
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Певними особливостями відзначається правове регулювання окремих

категорій державних службовців, на яких поширюються винятки, передбачені

статтями 91, 92 Закону України «Про державну службу». Наприклад, окремому

правовому регулюванню підлягають працівники патронатних служб, до яких

належать посади радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря

Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України,

його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб

Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України,

помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових

консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а

також посади патронатних служб в інших державних органах.

Відповідно до положень наведеної статті 92 Закону працівник

патронатної служби призначається на посаду на строк повноважень особи,

працівником патронатної служби якої він призначений. Трудові відносини з

працівником патронатної служби припиняються в день припинення

повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений.

Акт про звільнення приймається керівником державної служби. Працівник

патронатної служби може бути достроково звільнений з посади за ініціативою

особи, працівником патронатної служби якої він призначений, або керівника

патронатної служби. На працівників патронатної служби поширюється дія

законодавства про працю, крім статей 39-1, 41-43-1, 49-2 Кодексу законів про

працю України. Час роботи на посадах патронатної служби зараховується до

стажу державної служби та враховується при присвоєнні державному

службовцю рангу в межах відповідної категорії посад, якщо до призначення на

посаду патронатної служби він перебував на державній службі та після

звільнення з посади патронатної служби повернувся на державну службу.

Працівник патронатної служби, який виявив бажання вступити або повернутися

на державну службу, реалізує таке право у порядку, визначеному цим Законом

для осіб, які вперше вступають на державну службу, з обов’язковим

проведенням конкурсу [31]. Ці новели у правовому регулюванні праці

працівників патронатних служб заповнили правовий вакуум з приводу
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регулювання цієї службово-трудової діяльності. Останні полягають у

встановленні визначених гарантій трудових прав таких працівників, правовий

статус та його особливості яких у попередньому законодавстві прямо не

визначалися.

Також винятки правового регулювання проходження державної служби в

окремих державних органів поширюються на голів місцевих державних

адміністрацій, керівників апаратів (секретаріатів) Верховної Ради України,

допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва

Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного

комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України,

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного

майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України,

вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції,

Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, а також

державних колегіальних органів, посади голів та членів яких не належать до

посад державної служби.

Відповідно до частини другої статті 91 Закону керівники апаратів

(секретарів) державних органів, зазначених у частині першій цієї статті,

призначаються на посаду в порядку, визначеному законом, за пропозицією

Комісії за результатами конкурсного відбору. Також частиною третьою

встановлено конкурсний відбір голів місцевих державних адміністрацій [31]. З

наведених вище положень випливає, по-перше, намагання внести визначеність

у правовий статус окремих службовців, по-друге, забезпечити деполітизацію

апаратів державної служби, про яку позитивно відзивався М.І. Іншин [84, c. 29].

Останнє завдання забезпечує стабільність функціонування державного апарату

та трудових правовідносин у ньому за участю державних службовців та є

додатковими гарантіями для дотримання трудових прав та законних інтересів

цих працівників незалежно від зміни влади.

Резюмуючи, можна зазначити, що чинне законодавство є більш

визначеним та конкретним у питанні регулювання статусу державних
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службовців, їхніх трудових правовідносин, поширення певних особливостей та

винятків на окремі категорії службовців чи працівників та щодо відповідних

додаткових гарантій для таких осіб.

По-друге, кардинально більш якісно врегульовані підстави та

процедури вступу на державну службу, який по суті є початком трудових

відносин між державним службовцем у статусі найманого працівника.

Так, згідно з частиною першою статті 21 Закону України «Про державну

службу» вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення

громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.

Частиною другою встановлено, що прийняття громадян України на посади

державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків,

передбачених цим Законом. Крім цього, частиною третьою зазначено, що

особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу

державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного

службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, –

з дня призначення на посаду [31].

Варто підкреслити, що конкурсні засади вступу на державну службу були

встановлені і в попередньому Законі від 17.11.2011 № 4050-VI [87]. Однак

новий законодавчий акт на багато детальніше врегульовував відповідну сферу

та був більш якісним. Цьому питанню присвячено цілу главу 2 розділу IV

нового Закону.

Так, відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про

державну службу» з метою добору осіб, здатних професійно виконувати

посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття вакантної посади

державної служби (далі – конкурс) відповідно до Порядку проведення конкурсу

на зайняття посад державної служби, що затверджується Кабінетом Міністрів

України [31]. Такий порядок був затверджений постановою КМУ від 25.03.2016

№ 246 [88], яким більш детально врегульовано умови проведення відповідного

конкурсу.

З приводу ролі підзаконного нормативно-правового регулювання питань,

що пов’язані зі вступом та проходженням державної служби, наведемо влучну
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позицію Т.Ю. Витко, яка зазначала, що добитися ефективності кадрової

політики неможливо без розроблення ефективних підзаконних нормативно-

правових актів відповідно до нового законодавства, вбачаючи у детальному

підзаконному правовому регулюванні можливість якісно застосувати передові

положення нового Закону. Науковець вказує, що розроблення підзаконних

нормативно-правових актів відповідно до нового Закону України «Про

державну службу» має ґрунтуватися на системному підході до відбору,

розстановки і навчання кадрів на підставі розгляду професійної діяльності й

особливостей людини та базуватися на принципах державної служби

(верховенства права, законності, професіоналізму, доброчесності, ефективності,

забезпечення рівного доступу до державної служби, політичної

неупередженості, прозорості, стабільності) [89, с. 12]. З цим твердженням

неможливо не погодитися, адже будь-який позитивний законодавчий акт може

бути неефективним, якщо його застосування буде погіршене неналежним

підзаконним правовим регулюванням. Однак сама основа регулювання підстав і

порядку вступу, яка деталізована у Законі, є певною мірою більш стабільною

гарантією дотримання основних принципів трудового права та державної

служби в цьому контексті.

Новелами, які можна підкреслити у новому правовому регулюванні, є

встановлення можливості участі представників громадськості у конкурсних

комісіях, більш широкі компетенційні вимоги до кандидатів на зайняття посади

державної служби, встановлення більш якісної системи оцінювання кандидатів,

забезпечення нових підходів до проведення конкурсів та визначення їх

результатів тощо.

Усі ці позитивні риси нового законодавчого акта є додатковими

гарантіями щодо вступу та просування по державній службі. З іншого боку, ці

положення забезпечують добір фахових кадрів на посади. Потенційним та

бажаним напрямом оптимізації законодавства щодо підстав та процедури

вступу на державну службу є підвищення якості підзаконного нормативно-

правового регулювання порядку проведення конкурсів на зайняття вакантних

посад. Це зумовить дотримання принципу справедливості в системі трудових
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відносин між громадянами, які виявили бажання вступити на державну службу,

та державою.

По-третє, однією з ключових якісних змін у правовому регулюванні

державної служби є зміна підходу до правового регулювання оплати праці.

Якщо згідно з попереднім Законом «Про державну службу» більшу частину

заробітної плати становили надбавки до окладу та премії, то згідно з новими

положеннями такий оклад є більш фіксованим, а преміювання не повинно

перевищувати визначену законодавством величину.

Так, Типове положення про преміювання державних службовців органів

державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів),

затверджене наказом Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016

№ 646, визначає основи преміювання державних службовців. Пунктом 3

вказаного положення державним службовцям передбачені такі види премій:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний

результат роботи державного органу. При цьому пунктом 6 даного нормативно-

правового акту встановлено обмеження щодо розміру місячних або

квартальних премій відповідно до особистого внеску в загальний результат

роботи державного органу, який обмежує розмір таких щомісячних чи

квартальних премій, виплачених за результатами року до 30 відсотків розміру

фонду посадового окладу фонду державного службовця за рік [90]. Також

згідно з частиною шостою статті 52 Закону України «Про державну службу»,

яка набуває чинності з 01.01.2019, фонд преміювання державного органу

встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за

рік та економії фонду оплати праці [31]. Такий підхід до співвідношення премій

дозволяє зменшити важелі тиску на державного службовця його керівництвом,

за якого перший залежить від волі останнього щодо виплати йому преміювання,

яке становить більшу частину його окладу. Однак із запровадженням такої

системи потрібно подбати про те, щоб розміри окладів були встановленими на

належному достатньому рівні.
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Більшу увагу необхідно сконцентрувати, на нашу думку, на

нормативному закріпленні залежності результатів службової діяльності та

розмірів премій. Крім цього, конкретно необхідно встановити методику або ж

відповідні вимоги до визначення розміру особистого внеску в загальний

результат роботи державного органу. Така методика та правила повинні

максимально виключати можливість суб’єктивної оцінки внеску відповідних

працівників, оскільки в іншому випадку механізм преміювання може бути

перетвореним у винагороду конкретному державному службовцю за лояльність

до керівництва. Ця проблема неодноразово піднімалася у наукових та фахових

колах, а тому зменшення питомої ваги преміювання є, на наше переконання,

позитивним кроком.

Крім преміювання, не менш важливою складовою заробітної плати

державного службовця є надбавки. Важливу роль останні відіграють у

забезпеченні стабільності кадрової політики в частині мотивування досвідчених

працівників до продовження роботи на державній службі. Так, згідно з

частиною першою статті 52 Закону надбавка за вислугу років на державній

службі встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу державного

службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше

50 відсотків посадового окладу [31]. Таке формулювання, на нашу думку, є

більш доцільним, оскільки попередній Закон встановлював залежність цієї

премії від мінімальної заробітної плати, а не розміру посадового окладу [87].

Вважаємо, що усі вищенаведені положення сприяють більш виваженій

політиці держави щодо оплати праці державним службовцям. З урахуванням

наведеного сподіваємось, що нове регулювання дозволить забезпечити

державним службовцям гідний рівень заробітної плати, її взаємозв’язок із

результатами службової діяльності, а не перетвориться в інструмент тиску на

особу зі сторони керівництва, що порушує законні права та інтереси

державного службовця як найманого працівника.

По-четверте, з прийняттям нового Закону України «Про державну

службу» було запроваджено якісно новий спеціальний інститут

дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців.
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Наведений Закон детально врегульовує заходи, підстави та процедуру

притягнення до дисциплінарної відповідальності, а також врегульовує основи

матеріально-правової відповідальності. У цьому плані законодавчий акт є

кроком вперед для встановлення ефективного механізму притягнення винних

державних службовців до відповідальності, а також гарантій дотримання прав

таких осіб у процесі здійснення дисциплінарних проваджень щодо останніх.

Так, згідно з частиною першою статті 64 Закону за невиконання або

неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та

іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою

інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення

службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної

відповідальності у порядку, встановленому цим Законом. Наступна стаття 65

встановлює, що підставою для притягнення державного службовця до

дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку,

тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що

полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем

своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та

іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване

дисциплінарне стягнення.

Новим у регулюванні цього питання є визначення конкретного переліку

дисциплінарних проступків. Так, згідно з частиною другою статті 65 Закону

дисциплінарними проступками є: порушення Присяги державного службовця,

порушення правил етичної поведінки державних службовців; вияв неповаги до

держави, державних символів України, Українського народу; дії, які шкодять

авторитету державної служби; невиконання чи неналежне виконання посадових

обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) і доручень

керівників, прийнятих в межах їхніх повноважень; недотримання правил

внутрішнього службового розпорядку; перевищення службових повноважень,

якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;

невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;

використання повноважень в особистих (приватних) інтересах чи у
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неправомірних особистих інтересах інших осіб; подання під час вступу на

державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають

реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації

про такі обставини, що виникли під час проходження служби; неповідомлення

керівнику державної служби про виникнення відносин прямої

підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-

денний строк з дня їх виникнення; прогул державного службовця (у тому числі

відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних

причин; поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані

наркотичного або токсичного сп’яніння; прийняття державним службовцем

необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного

або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння

шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу

злочину або адміністративного правопорушення [31].

Хочемо відзначити, що надзвичайно позитивно оцінюємо встановлення

конкретного переліку діянь, які вважаються дисциплінарним проступком та

можуть тягнути за собою відповідальність згідно з положеннями наведеного

Закону. Це дозволяє забезпечити принцип юридичної визначеності під час

застосування заходів відповідальності. Відповідно такий якісно новий стан

речей сприятиме покращенню трудових правовідносин між державними

службовцями та органами державної влади. За таких умов особа може

передбачити, за яке діяння на державній службі може настати дисциплінарна

відповідальність, а державний орган через уповноважених суб’єктів може

покращити діяльність щодо здійснення відомчої дисциплінарної практики.

Запровадженою новелою в інститут правового регулювання

дисциплінарної відповідальності можна вважати нормативне закріплення

обставин, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність державного

службовця. Так, частиною другою статті 67 Закону обставинами, що

пом’якшують відповідальність державного службовця, визначено:

усвідомлення та визнання своєї провини у вчиненні дисциплінарного

проступку; попередня бездоганна поведінка та відсутність дисциплінарних
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стягнень; високі показники виконання службових завдань, наявність заохочень

та урядових відзнак, урядових і державних нагород; вжиття заходів щодо

попередження, відвернення або усунення настання тяжких наслідків, які

настали або можуть настати в результаті вчинення дисциплінарного проступку,

добровільне відшкодування заподіяної шкоди; вчинення проступку під впливом

погрози, примусу або через службову чи іншу залежність; вчинення проступку

внаслідок неправомірних дій керівника. Також законодавством передбачено,

що під час застосування дисциплінарного стягнення можуть враховуватися

також інші, не зазначені у частині другій цієї статті обставини, які

пом’якшують відповідальність державного службовця.

Натомість обставинами, що обтяжують відповідальність державного

службовця, вважаються: вчинення дисциплінарного проступку у стані

алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або

токсичних засобів; вчинення дисциплінарного проступку повторно, до зняття в

установленому порядку попереднього стягнення; вчинення проступку умисно

на ґрунті особистої неприязні до іншого державного службовця, у тому числі

керівника, чи помсти за дії чи рішення щодо нього; вчинення проступку умисно

з мотивів неповаги до держави і суспільства, прав і свобод людини, окремих

соціальних груп; настання тяжких наслідків або заподіяння збитків внаслідок

вчинення дисциплінарного проступку [31]. Наведені положення є не лише

значним кроком вперед у плані забезпечення юридичної визначеності у

притягненні до дисциплінарної відповідальності державних службовців, але й

може бути новелою, яка має вплив на усю систему трудових правовідносин.

Наприклад, КзПП переліку відповідних обставин не містить, натомість

обмежується положенням частини третьої статті 149, згідно з яким при обранні

виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати

ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за

яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника [81]. Тому за умови

відсутності в галузевому законодавчому акті будь-якого переліку обставин, які

враховує власник у процесі притягнення працівника до дисциплінарної

відповідальності, як мінімум перелік обставин, які пом’якшують
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відповідальність державних службовців, може бути застосовуваний за

аналогією в тій частині, в якій такі обставини є універсальними.

Крім цього, статтею 71 Закону встановлено гарантії державних

службовців, які притягуються до дисциплінарної відповідальності. По-перше,

визначено, що дисциплінарне стягнення має відповідати ступеню тяжкості

вчиненого проступку та вини державного службовця. Під час обрання виду

стягнення необхідно враховувати характер проступку, обставини, за яких він

був вчинений, обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність,

результати оцінювання службової діяльності державного службовця, наявність

заохочень, стягнень та його ставлення до служби. По-друге, встановлено, що

дисциплінарне стягнення може бути накладено тільки у разі встановлення

факту вчинення дисциплінарного проступку та вини державного службовця.

Вчинення державним службовцем діянь у стані крайньої потреби або

необхідної оборони виключають можливість застосування дисциплінарного

стягнення. По-третє, керуючись загальним принципом юридичної

відповідальності підкреслено, що за кожне порушення службової дисципліни

накладається лише одне дисциплінарне стягнення. Також дисциплінарне

стягнення не може бути застосовано під час відсутності державного службовця

на службі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, під час перебування його у

відпустці або у відрядженні, що виключає порушення його права на захист.

Крім цього, положення законодавства встановлюють, що дисциплінарне

стягнення до державного службовця застосовується не пізніше шести місяців з

дня виявлення дисциплінарного проступку, без урахування часу тимчасової

непрацездатності або перебування у відпустці, а також не застосовується, якщо

минув один рік після його вчинення. Також серед суб’єктивних процедурних

прав визначено, що державний службовець має право на ознайомлення з

матеріалами дисциплінарної справи та на оскарження застосованого до нього

дисциплінарного стягнення у визначеному цим Законом порядку, а також може

користуватися правовою допомогою адвоката або іншого уповноваженого ним

представника [31].



104
З огляду на все вищенаведене можемо підкреслити, що якість правового

регулювання інституту дисциплінарної відповідальності на законодавчому рівні

є надзвичайно високою. Це все сприяє повноті та всебічності застосування

таких заходів дисциплінарного впливу. Крім того, окремі положення

аналізованого Закону здійснюють позитивний вплив на усю систему трудового

права, оскільки деякі з них можуть бути застосовані за аналогією до інших

правовідносин.

По-п’яте, набули більш якісного правового регулювання окремі

права державних службовців як суб’єктів трудових правовідносин. Ці

права є деталізованими у відповідному новому Законі та становлять систему

суб’єктивних прав та їхніх гарантій, забезпечуючи захист праці такої особи від

порушень зі сторони керівництва.

Наприклад, право на участь у профспілкових організаціях, яким завжди

могли скористатися державні службовці, проте до прийняття нового Закону

останнє не мало особливого правового регулювання. В.М. Павліченко зазначає,

що аналіз законодавчих положень нового нормативного документа, який

встановлює правові основи діяльності державної служби в Україні та закріплює

головні засади трудової діяльності державних службовців, дає підстави

стверджувати про недостатнє залучення профспілок у трудову сферу

державних службовців [91, с. 98]. Однак змушені зауважити, що в цій ситуації

необхідно звернути увагу й на позитивні сторони. Так, у новому Законі вперше

на рівні спеціального правового регулювання врегульовано окремі аспекти

участі профспілкових організацій у сфері державної служби, чого практично не

було у попередньому законодавстві.

Наприклад, згідно з частиною п’ятою статті 52 Закону України «Про

державну службу» встановлення премій державним службовцям здійснюється

керівником державної служби відповідно до затвердженого ним Положення про

преміювання у відповідному державному органі, погодженого з виборним

органом первинної профспілкової організації (за наявності). Також утворено

інститут загальних зборів (конференції). Встановлено участь первинного

профспілкового органу в діяльності дисциплінарної комісії. Визначено інші
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випадки задіяння профспілкових організацій у процесі реалізації трудових

правовідносин [31]. Очевидно, складно досягнути межі досконалості правового

регулювання і завжди будуть наявні ті чи інші напрями для його оптимізації.

Проте потрібно звернути увагу, що, порівнюючи чиний і попередній Закони,

сучасний можна визначити як значний крок вперед у плані правового

регулювання державної служби за законодавством у сфері праці.

Резюмуючи, підтримаємо позицію відомого науковця М.І. Іншина, який

зазначав, що прогресивні положення нового Закону України «Про державну

службу» відповідають сучасним реаліям державної політики, спрямованої на

забезпечення високих соціально-правових стандартів. Він підкреслював, що

підвищені вимоги до вступу на державну службу, особливості її проходження

відповідають інтенсивному трансформаційному процесу України на шляху до

Європейського Союзу. Оновлені правові засади діяльності державних

службовців сприятимуть стратегічному формуванню громадянського

суспільства та утвердженню правової і демократичної України [84, с. 34], з чим

повністю погоджуємось.

Враховуючи все вищенаведене, можна зазначити, що сучасний стан

правового регулювання державної служби за законодавством у сфері праці

характеризується високою якістю та відповідає сучасним вимогам. Основні

положення врегульовані на рівні Закону та є достатніми гарантіями додержання

трудових прав державних службовців як найманих працівників. Тому, на наше

переконання, станом на сьогодні оптимізація правового регулювання

досліджуваного предмета лежить у площині підзаконного нормативно-

правового регулювання, а не внесення змін до Закону.

За результатами дослідження можна зробити висновки, що прийняття

нового Закону України «Про державну службу» покращило правове

регулювання державної служби за законодавством у сфері праці у таких

аспектах: більш детально визначено суб’єктів, на яких поширюється його

положення з відповідним правовим регулюванням; кардинально якісніше

врегульовані підстави та процедури вступу на державну службу; змінено підхід

до правового регулювання системи оплати праці; запроваджено якісно новий
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спеціальний інститут дисциплінарної та матеріальної відповідальності

державних службовців; набули якіснішого правового регулювання окремі права

державних службовців як суб’єктів трудових правовідносин.

Тому, підсумовуючи, можна зазначити, що трудові правовідносини за

участю державних службовців набули позитивних змін та забезпечені правовим

регулюванням належним чином, що сприятиме їх упорядкованості, розвитку та

стабільності. Вважаємо, що такий стан речей зумовить поетапне підвищення

продуктивності праці, якості функціонування державних органів, а також

високу оцінку державної служби громадянами.

2.2 Принципи правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці

Правове регулювання державної служби в Україні реалізується за

допомогою положень трудового законодавства з урахуванням конкретних

особливостей. Такі особливості, зокрема, становлять засади взаємозв’язку

державної служби як об’єкта правового регулювання та реалізації трудових

відносин за участю державних службовців, з одного боку, та державних

органів, або ж інших державних підприємств, установ і організацій – з іншого.

Такі основні засади правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці базуватимуться на певних принципах, які будуть

визначати ці засади та становити керівні положення, основні ідеї та засади

обраного для дослідження об’єкта правового регулювання. З огляду на

нещодавно проведену реформу державної служби, яка жваво обговорюється у

теоретичних та фахових колах, у тому числі крізь призму трудових

правовідносин за участю державних службовців, можемо констатувати

актуальність дослідження основних принципів правового регулювання цього

інституту як тих, які мають нормативно-правове вирішення, так і тих,  що

існують у межах. Також актуальність теми дослідження зумовлюється назрілою

реформою трудового законодавства, яка покликана забезпечити правове
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регулювання трудових правовідносин відповідно до сучасних умов шляхом

оновлення застарілих положень Кодексу законів про працю України, який не

належним чином врегульовує сферу трудових правовідносин в Україні. Це

оновлення безумовно буде мати вплив на трудові відносини, які реалізуються у

сфері державної служби, зокрема на систему принципів, на основі яких

базується правове регулювання наведених правовідносин, та відповідне правове

регулювання.

Суспільна значимість дослідження обраних принципів полягає у двох

площинах. По-перше, зі зміною системи правового регулювання такі принципи

підлягають оновленню, а тому доцільно сформувати та систематизувати

наукові знання у цій сфері. По-друге, принципи права є категорією, яка

характеризується відносною стабільністю та існуванням як у нормах права,

так/або у правосвідомості суб’єктів правовідносин. Останні є певними

уявленнями про належне правове регулювання і побудову правовідносин,

зокрема у контексті дотримання прав та свобод працівників на державній

службі, а отже, повинні бути відображені, хоч і з незначним осучасненням у

новому правовому регулюванні. Тому виділення та дослідження основних

принципів правового регулювання державної служби за законодавством у сфері

праці дозволить встановити основоположні погляди фахівців та інших суб’єктів

на керівні засади побудови інституту регулювання праці державних

службовців, забезпечивши непорушність наявного балансу прав, свобод та

інтересів службовців як найманих працівників, з одного боку, та держави в

особі уповноважених органів – з іншого, у тому числі при кардинальному

оновленні трудового законодавства, яке планується у майбутньому, або ж

законодавства про державну службу.

Принципи правового регулювання трудових правовідносин були

предметом досліджень багатьох науковців. Науковим розробкам системи

принципів трудового права присвячені роботи таких науковців, як М.Г.

Александров, М.І. Бару, Н.Б. Болотіна, Ю.П. Дмитренко, В.В. Жернаков, В.Л.

Костюк, О.Я. Лаврів, О.В. Лавріненко, Р.З. Лівшиць, С.П. Маврин, В.І.

Нікітінський, О.В. Смирнов, О.В. Старчук, О.С. Пашков, П.Д. Пилипенко, В.І.
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Прокопенко, К.П. Чорна та інші. Достатньо дослідженою також є система

принципів державної служби. Окремі наукові тези присвячені принципам та

основним засадам правового регулювання трудових правовідносин за участю

державних службовців. Ці напрацювання є вагомим внеском у розробку

принципів трудового права та державної служби, які зазвичай розглядалися

окремо. Однак з урахуванням усього вищесказаного вважаємо за доцільне

здійснити нове комплексне дослідження спеціальних принципів правового

регулювання державної служби в Україні за законодавством у сфері праці та

його першооснови – системи загальноправових і галузевих принципів, які

реалізуються у правовідносинах, що обрані для дослідження.

Слушно зазначає Ю.М. Старілов, що відсутність правових принципів

державної служби тягне за собою появу у ній елементів бюрократизму,

неорганізованості, беззаконня, несправедливості у діяльності державних

органів [92, с. 78]. Відповідна теза щодо принципів права є актуальною для

будь-яких суспільних відносин, однак саме у сфері державної служби має

особливе значення. Це стосується також і побудови трудових правовідносин у

сфері державної служби та їх регулювання нормами трудового законодавства.

«Принцип» – слово іншомовного походження, яке випливло із

запозиченого латинського слова «principium», що зі свого боку означає начало,

основа. Сучасне розуміння поняття «принцип» трактується як щось, що лежить

в основі певної теорії, науки, внутрішнє переконання людини, основне правило

поведінки [93, с. 461]. Відповідна полісемантичність терміна зводить його

розуміння до надзвичайно загального поняття, за яким розуміються і основи

будь-чого, і суб’єктивне переконання, і правила функціонування або ж

побудови чого-небудь. Ця категорія може бути вжитою як у різних науках, так і

в фахових та побутових колах. Така ж багатозначність відображається у

можливих визначеннях цієї категорії у тлумачних словниках: 1) основне

вихідне положення якої-небудь системи, учення, теорії, ідеологічного напряму;

2) особливість, покладена в основу створення або здійснення чого-небудь,

спосіб створення або здійснення чогось; 3) переконання, норма правило, яким

керується хто-небудь у житті, поведінці; 4) основне, вихідне положення якої-
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небудь наукової системи, теорії, політичного устрою; 5) внутрішнє

переконання, норма або правило поведінки [94, с. 695-694; 95, с. 366]. Однак

необхідно чітко виходити з того, що під принципами правового регулювання

викладається розуміння цієї категорії, яке прийняте у правовій науці та

практиці.

О.В. Старчук визначає принципи права як такі засадничі ідеї права, які

визначають зміст і спрямованість його норм і характеризуються системністю,

взаємоузгодженістю, загальнообов’язковістю, універсальністю, стабільністю,

предметною визначеністю, загальною значущістю та регулятивністю [96, с. 42].

Усі вищенаведені ознаки, які надані науковцем при визначенні категорії, можна

вважати такими, що відповідають практично усім правовим явищам, які

вважаються принципами.

Так, системність та взаємоузгодженість означає, що принципи як загально

правові, так і галузеві чи інституційні повинні бути взаємоузгодженими одні з

одними, не суперечити одне одному та доповнювати одні одних. Сукупність

таких принципів щодо тих чи інших правовідносин можна вважати системою

принципів права, які знаходяться у структурній та змістовній єдності. Загальна

обов’язковість принципів означає, що будь-яке правило, яке існує у суспільних

відносинах із закріпленням у правовому акті чи без такого та яке відповідає

критеріям для його визначення як принципу, повинно визнаватись

обов’язковим цими учасниками правовідносин. Універсальність – похідна

ознака від попередньої, яка також означає те, що принцип права повинен

підлягати застосуванню до усіх суспільних відносин, яких він стосується.

Стабільність зі свого боку встановлює характеристику принципів чи їхньої

системи, яка полягає у тому, що такі принципи повинні зберігатися незалежно

від зміни законодавства. Прикладом у межах дослідження повинно бути

забезпечення збереження принципів правового регулювання державної служби

законодавством про працю при здійсненні реформи трудового законодавства.

Предметна визначеність встановлює до принципів вимогу щодо наявності ознак

зрозумілості їх регулятивного змісту для учасників правовідносин, а також

сфери поширення – предмета регулятивної дії принципів, яка також виділена
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науковцем як визначальна ознака принципів. Остання виділена ознака загальної

значущості визначається попередньо наведеними характеристиками і в

узагальненому вигляді полягає в поширенні дії на усіх учасників тієї групи

правовідносин, яких стосується принцип, а також наявністю соціально-правової

цінності для побудови регулювання правовідносин у дусі принципів права, які

визнаються суспільством.

Варто зазначити, що усі вищенаведені ознаки характерні для усіх

принципів та повинні бути наявними для визнання правового явища – норми чи

неформального правила, у тому числі такого, яке існує в правосвідомості. Отже,

останні є визначальними для цієї категорії. Хоча допускаємо певну

модифікацію переліку наведених вище ознак, у тому числі їх об’єднання або ж

виділення, проте основна суть окреслених та описаних характеристик цієї

категорії для її визначення повинна залишитись незмінною.

Наприклад, дослідник принципів права О.О. Уварова визначає їх як

систему вимог до належної і можливої поведінки людей, які відображають

визнані у суспільстві цінності й утворюють спрямовану на регулювання

суспільних відносин ієрархічну єдність. Також зазначається, що принципи

права відображають закономірності суспільного розвитку та об’єктивно

обумовлені характером суспільних відносин [97, с. 39, 55]. Отже, принципи

права є певними загальними вимогами до суспільних відносин, яких вони

стосуються. При цьому не слід їх плутати з нормами права, адже принципи

права повинні відповідати переважній більшості ознак, які нами попередньо

описано. Останні, зокрема, можуть мати і нормативне закріплення у нормах-

принципах, тобто бути формально визначеними, однак це не є визначальною

ознакою для наведеної категорії.

Ще один відомий першопроходець дослідження принципів права у

національній правовій системі Колодій A.M. визначає принципи права як

основні ідеї, засади, що відображають сутність права й походять з ідей

справедливості та свободи, відрізняються універсальністю і загальною

значимістю, відповідають об'єктивній необхідності побудови та зміцнення

певного суспільного ладу [98, с. 138]. Хоча науковцем при визначенні цього
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поняття вводиться вужчий перелік визначальних ознак цієї категорії порівняно

з вище аналізованою позицією, однак особливо підкреслюються ознаки

універсальності та загальної значимості, а також ролі у встановленні

правопорядку. Відтак можна зробити висновок про те, що принципи права

мають своє відображення у побудові тих чи інших суспільних відносин та

правовому регулюванні, оскільки положення законодавства повинно

відповідати таким загальноприйнятим принципам. Влучно зазначається

взаємозв’язок принципів з ідеями справедливості та свободи, однак у цьому

випадку ці ідеї також можна визначити як загальноправові принципи, що

вкотре підкреслює взаємообумовленість системи принципів права.

О.В. Старчук, досліджуючи принципи права, виділяє дві основні

концепції їх праворозуміння [96, c. 40]. Перша передбачає розуміння принципів

як керівних ідей, які обов’язково закріплюються у змісті правових норм [99, c.

236; 100, c. 44; 101, c. 3; 102, с. 103; 103, с. 85]. Згідно ж з другою концепцією

принципи існують, незважаючи на їх закріплення у нормах права [104, c. 93;

105, c. 79; 106, с. 46]. Така позиція є більш поширеною сьогодні, оскільки

концепція природного права серед сучасних дослідників має більше

прихильників. Натомість бачення принципів крізь призму їх встановлення у

законодавчих актах більш притаманне для радянського періоду. З огляду на

висловлені вище позиції схиляємось до другого праворозуміння принципів

права та їх природи.

Принципи правового регулювання державної служби за законодавством

про працю є своєрідним поєднанням принципів трудових правовідносин та

принципів державної служби. Перші є галузевими принципами трудового

права, інші – елементами принципів адміністративного права, які стосуються

саме державної служби, тобто їх можна вважати інститутами.

Продовжуючи встановлення досліджуваного поняття, варто звернути

увагу, коли у теорії визначаються принципи трудового права [107, с. 204; 108, с.

98] чи державної служби [109, с. 102-109; 110, с. 9; 111, с. 32], у переважній

більшості випадків таке поняття відповідає визначенню принципів права

загалом з вказівкою на сферу існування (застосування) цих принципів. В
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окремих випадках науковцями вказується на певні особливості предметної

поширеності досліджуваних принципів. Отже, вужча система принципів

галузевих чи інституційних не впливає суттєво на визначальні ознаки цього

поняття, з чого потрібно виходити, надаючи власне розуміння цієї категорії.

Найчастіше у науковій юридичній літературі принципи класифікують на:

загальноправові; міжгалузеві; галузеві [112, с. 147-150; 113, с. 53]. Це

загальноприйнятий поділ основних принципів, які відповідають критерію

універсальності та загальноприйнятості. Однак не менш рідко зустрічаються

класифікації принципів права, у яких виділяються також інституційні

принципи, які характерні цим інститутам. З цим переконливо погоджуємось,

адже конкретним інститутам права притаманна своя власна система принципів,

як це є, наприклад, в інституті державної служби, принципи якої знайшли не

лише доктринальне, а й нормативне закріплення [31]. З цього дійдемо

однозначного висновку про наявність спеціальних принципів права, які

стосуються конкретних інститутів та мають характерні особливості, які

випливають з їх предметної складової.

У науці, крім наведених вище, існує також багато інших класифікацій

принципів права. Так, Л.С. Явіч виділяє такі: 1) основні принципи, які

диференціює на загальносоціальні і спеціальноюридичні; 2) міжгалузеві і

галузеві принципи права; 3) принципи інститутів права; 4) принципи

правотворчості і правосуддя; 5) принципи законності і правосвідомості; 6)

принципи правового регулювання, під якими розуміє насамперед міжгалузеві,

галузеві принципи права, а також принципи інститутів права [114, с. 145-207].

Вказаний поділ має право на існування. Зазначимо, що обрані підстави для

поділу понять у цій наведеній класифікації переплітаються. При цьому

правильно виділено з-поміж принципів правового регулювання міжгалузеві,

галузеві та принципи інститутів права. Щодо поділу на загальносоціальні та

спеціально-юридичні принципи варто зазначити, що одні взаємодоповнюють

інші, оскільки система права випливає головно із загальних суспільних уявлень

про справедливість, що зумовлює наявність відображення таких уявлень у

системі загальних принципів права.
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Відомий дослідник принципів права А.М. Колодій зазначає, що необхідно

виділяти принципи, які право містить як відображення об’єктивно існуючих

зв’язків у правовому регулюванні суспільних відносин (принципи системи), і

принципи, властиві структурній організації системи права. У цьому випадку

йдеться вже про зв’язки між його найважливішими частинами: публічним і

приватним правом, окремими галузями права і т. ін. Науковець пропонує таку

класифікацію принципів права: 1) принципи правосвідомості; 2) принципи

правоутворення; 3) принципи правотворчості, а серед них законотворчості і

нормотворчості; 4) принципи системи права: а) загально-правові (основні); б)

міжгалузеві; в) галузеві; г) принципи інститутів права; 5) принципи структури

права: а) загальносоціального і юридичного; б) публічного і приватного; в)

регулятивного й охоронного; г) матеріального і процесуального; ґ)

об’єктивного і суб’єктивного; 6) принципи правореалізації, а серед них

принципи правозастосування; 7) принципи правоохорони, а серед них особливо

принципи правосуддя і юридичної відповідальності [115, с. 21–22, 62–71].

Отже, загальноприйнятий поділ принципів на загальноправові, міжгалузеві,

галузеві та інститутів права відображений у позиціях практично усіх науковців,

однак кожен з них загалом має власну позицію щодо підстави поділу. У цьому

випадку схиляємось до думки А.М. Колодія, який визначав їх поділ на підставі

місця у системі права. Цей поділ візьмемо за основу з методологічного погляду,

а тому використаємо його при визначенні досліджуваного поняття.

Керуючись попередньо наведеними позиціями науковців та власним

переконанням, зазначимо, що принципи правового регулювання державної

служби за законодавством у сфері праці – сукупність загальноправових,

галузевих, міжгалузевих та інституційних принципів права – керівних

основоположних універсальних загальноприйнятих ідей та положень, які

існують як у правових нормах, так і в уявленні суб’єктів права про

належність правовідносин у цій сфері, визначають їхній характер та

спрямування правового регулювання, забезпечують стабільність та

сутнісну спрямованість трудових правовідносин за участю державних

службовців.
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Як зазначалося нами вище, правове регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці є поєднанням інституту державної служби з

інститутом трудового права, а тому, виходячи з цих особливостей, йому буде

притаманна особлива система принципів. Оскільки ведеться мова про

регулювання саме трудових правовідносин за участю державних службовців,

очевидно, більшою мірою це стосується поширення положень законодавства

про працю на певні правовідносини. Відповідно поширення системи галузевих

принципів трудового права у тій мірі, в якій положеннями цієї галузі права

урегульовані правовідносини між державними службовцями та державою в

особі уповноважених органів, підприємств, організацій. З іншого боку,

державна служба є відокремленим інститутом адміністративного права, що

зумовлює особливості трудових правовідносин за участю державних

службовців з урахуванням регулювання прийняття, проходження та звільнення

з державної служби положеннями адміністративного права. Відповідно на ці

правовідносини поширюються інституційні принципи державної служби та

система галузевих принципів адміністративного права. Також необхідно

пам’ятати, що на усі правовідносини поширюється також сукупність

загальноправових принципів.

Виходячи з нашого предмета дослідження, спеціальними принципами

будуть вважатися саме ті принципи, які стосуються врегульованих за

допомогою положень законодавства про працю правовідносин у державній

службі, що викристалізовуються із взаємозв’язку галузевих принципів

трудового права та адміністративного права, інституційних принципів

державної служби у тій мірі, у якій останні здійснюють регулятивний та інший

правовий вплив і визначають відповідні правовідносини. Виділити такі

принципи неможливо без попереднього встановлення системи принципів, які

впливають на відповідні правовідносини.

Загальноправовими принципами у системі права України вважаються

принципи верховенства права та закону, справедливості, повноти юрисдикції

судів, відповідальності, гуманізму, рівності суб’єктів правовідносин, заборони

дискримінації та інші. Взагалі зійтись на єдиному переліку загальноправових
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принципів доволі складно, адже кожен науковець цю сукупність бачить

відповідно до власного переконання, визначає кожен з принципів по-різному,

вирішує, які ж принципи належать до загальноправових, а які – до галузевих та

міжгалузевих. Не заглиблюючись в аналіз цього питання, зазначимо, що

загальноправові принципи повинні бути універсальними та такими, що

належать до усіх правовідносин як приватно-правового, так і публічно-

правового характеру. В Україні частина цих принципів набула нормативного

закріплення в положеннях Основного нормативно-правового акта держави –

Конституції України [41]. Тому, резюмуючи, зазначимо, що загальноправові

принципи, зокрема такі, що визначені нами вище, мають вплив на систему

трудових правовідносин та її нормативно-правового регулювання за допомогою

норм законодавства про працю.

Міжгалузевими принципами вважаються ті принципи, дія яких

поширюється на декілька галузей права. Влучно зазначає Ю.П. Дмитренко, що

низка галузей права побудована на принципах: влади i субординацiї; iєрархiї;

нерiвного правового становища, а також одночасно принципiв добровiльностi

та вiльного волевиявлення при виникненнi правовiдносин, рiвностi сторiн, їх

правового захисту та iнших. Названi принципи визначають як характер

юридичного становища учасникiв (суб’єктiв) правових вiдносин, їхній

правовий статус, характер їхніх суб’єктивних прав i юридичних обов’язкiв, так i

метод галузi, яка саме завдяки цьому належить до приватного чи публiчного

права [69, с. 101-102]. Відповідно, на думку вченого, саме принципи публічно-

правового чи приватно-правового регулювання можуть належати до

відповідних міжгалузевих принципів. Хоча у доктрині присутні й інші думки

щодо такого поділу, однак більше схиляємось до позиції цього вченого.

Необхідно зазначити, що з огляду на соціальний характер трудового права,

поєднання у ньому імперативного та диспозитивного методів правового

регулювання, соціальної спрямованості положень трудового законодавства на

захист прав найманих працівників можемо сказати, що на систему правового

регулювання державної служби за законодавством у сфері праці матимуть
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значне поширення наведені вище міжгалузеві принципи права, які

визначатимуть основи цього предмета правового регулювання.

Якщо йдеться про принципи правового регулювання нормами трудового

законодавства, очевидним є серед принципів загального характеру особлива

роль принципів трудового права.

Відомий вчений В.І. Прокопенко виділяє такі принципи трудового права

України: принцип свободи праці, принцип рівності у сфері праці, принцип

безпеки праці, принцип договірного характеру праці, принцип визначеності

трудової функції, принцип матеріальної зацікавленості в результатах праці,

принцип участі профспілок і трудових колективів у вирішенні питань,

пов’язаних з умовами праці, принцип вільного об’єднання для здійснення

захисту своїх прав і свобод, принцип стабільності трудових відносин, принцип

матеріального забезпечення в разі непрацездатності, хвороби, у зв’язку з

материнством [51, с. 46–56]. Практично аналогічний за змістом та сукупністю

елементів перелік принципів трудового права наводив Ю.П. Дмитренко [69, с.

103-104], а також відповідні принципи знаходять своє відображення у роботах

багатьох інших науковців. Відповідно можемо дійти висновку, що доктрина є

більш-менш визначеною щодо системи принципів трудового права.

Інший перелік принципів було виділено П.Д. Пилипенком, який вважає,

що принципами трудового права, які визначають його сутність та

закономірності розвитку, є: обмеження сфери правового регулювання

відносинами найманої праці; оптимальне поєднання централізованого і

локального правового регулювання; соціальне партнерство та договірне

встановлення умов праці; забезпечення єдності й диференціації правового

регулювання; визнання незаконними умов договорів про працю, які

погіршують правове становище працівників у трудових правовідносинах [116,

с. 206-207]. З наведеним відмінним переліком принципів також необхідно

погодитись, оскільки останні можна визнати основою, яка визначає сутність

трудового права та напрями його розвитку. Тому з переконливістю вказуємо,

що як ці, так і вищенаведені принципи трудового права можна віднести до
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системи принципів, які, зокрема, впливають на трудові правовідносини за

участю державних службовців.

О.В. Старчук запропонував принципи трудового права України

класифікувати на дві групи. До першої групи науковцем віднесено принципи

трудового права, які забезпечують трудові відносини на ринку праці: свобода

трудового договору; рівність трудових прав громадян. Другу групу принципів,

на його думку, складають принципи трудового права, які спрямовані на

дотримання трудових прав громадян: заборона дискримінації у сфері праці;

заборона примусової праці; заборона дитячої праці [117, с. 85-86]. Очевидно,

цей перелік принципів не є вичерпним, однак сама ідея поділу принципів

трудового права за предметною сферою є доволі цікавою та може бути

застосована і щодо вужчих інститутів. Зокрема, інституту державної служби в

частині, яка урегульовує трудові відносини державних службовців за

законодавством про працю, також притаманні принципи, які, з одного боку,

забезпечують стабільність трудових правовідносин за участю державних

службовців, з іншого – повинні забезпечити дотримання прав державних

службовців як працівників з урахуванням обґрунтованих обмежень, що

випливають з інституту державної служби.

Отже, принципи трудового законодавства як галузі мають визначальний

вплив на спеціальні принципи правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці. Останні корелюються з першими, утворюючи

взаємообумовлюючу систему принципів права, які поширюються на

відповідний предмет правового регулювання.

Державна служба із суто правової точки зору є інститутом

адміністративного права [118, c. 415; 119, c. 35; 120, c. 33], тобто сукупністю

правових норм, які врегульовують порядок проходження громадянами

публічної служби, встановлюють статус державних службовців, реалізацію їх

повноважень, інші аспекти, більшість з яких належать до предмета

регулювання адміністративного права.

З огляду на наведене до системи аналізованих принципів, які мають вплив

на трудові правовідносини за участю державних службовців, потрібно віднести
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також галузеві принципи адміністративного права. Їхній вплив саме на правове

регулювання державної служби за законодавством про працю не буде

визначальним, як у випадку з галузевими принципами трудового права, однак

на формування та спрямованість відповідного правового регулювання – так.

Дослідженню принципів адміністративного права присвячено багато наукових

робіт, відтак деталізовано у межах цього дослідження наводити відповідні

принципи немає сенсу, однак необхідно резюмувати, що вони входитимуть у

загальну систему принципів правового регулювання державної служби за

законодавством про працю та знаходитимуться у кореляційному взаємозв’язку

з ними.

Самі ж інституційні принципи державної служби широко досліджувалися

як фахівцями у галузі адміністративного права, так і науковцями у сфері наук з

державного управління, проте останні не були предметом ґрунтовних

досліджень у сфері трудового права. Ці принципи роблять більший вплив на

трудові правовідносини за участю державних службовців, оскільки державна

служба, будучи предметом як адміністративного, так і трудового правового

регулювання, підлягає регулятивному впливу інститутів цих галузей, зокрема

правовому інституту державної служби. Останній визначає міру впливу

спеціальних досліджуваних нами принципів на відносини щодо державної

служби.

Д.М. Бахрах, розглядаючи принципи публічної служби, запропонував

виділяти найзагальніші з них: 1) демократизм, що включає: повну і постійну

відповідність діяльності службовців інтересам громадян, суспільства; загальну

доступність державної і муніципальної служби; змінність службовців як одного

з виявів політичної демократії; підзвітність і відповідальність службовців); 2)

професіоналізм, що включає: компетентність працівника; систематичне,

регулярне виконання функцій, операцій, службових відносин; регулярне

отримання оплати за свою працю; відповідальність за діяльність; 3) соціально-

правовий захист службовців [109, с. 102–109]. Саме слідування цим принципам

може встановити обґрунтованість певних обмежень прав державних службовців

як працівників або ж, навпаки, переваг. Основними критеріями для оцінки
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відповідності принципам права особливостей правового регулювання трудових

правовідносин за участю державних службовців порівняно з іншими

працівниками є мета встановлення таких особливостей. Відповідне особливе

правове регулювання повинно бути введене виключно з метою забезпечення

додержання принципів права, які зазначені вище. Необхідно також звернути

увагу, що соціально-правовий захист державних службовців як один з

елементів їхнього статусу може бути принципом, який випливає як із системи

адміністративного права, так і з системи принципів трудового права, якщо

йдеться про таке забезпечення, яке випливає з положень законодавства про

працю.

Колектив авторів підручника «Державна служба» виділяв конституційні

та організаційно-функціональні принципи. При цьому під конституційними

принципами визначено саме ті принципи, які нами та іншими науковцями

відносяться зазвичай до загальноправових. Натомість під організаційно-

функціональними було виділено такі: принцип обов’язковості виконання для

державних службовців рішень, прийнятих вищими органами державної влади

та керівниками в межах їхніх повноважень і згідно із законодавством України;

принцип єдності основних вимог, що висуваються до державної служби;

принципи професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості

справі державних службовців; принцип прозорості у здійсненні державної

служби; принцип персональної відповідальності державних службовців за

рішення, які вони готують і приймають, за невиконання чи неналежне

виконання своїх посадових обов’язків; принцип дотримання прав і законних

інтересів органів місцевого самоврядування; принцип дотримання прав

підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян; принцип стабільності

кадрів державних службовців в органах державної влади; принцип соціальної

захищеності державних службовців [60, с. 30-31]. Більшість із наведених

принципів згідно з класифікацією, яка взята нами за основу, доцільно віднести

до категорії інституційних принципів державної служби як правового інституту

адміністративного права. Реалізація цих принципів лежить як в організаційній

площині, так і в суто правовій. Саме правова реалізація цих принципів полягає
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у тому, що правові норми повинні відповідати та бути застосовуваними таким

чином, щоб забезпечити встановлення такого правопорядку у сфері державної

служби, за якого усі з вищенаведених принципів будуть дотриманими.

Необхідно зазначити, що принципи державної служби отримали

нормативне закріплення у статті 4 Закону України «Про державну службу»,

серед яких виділено принципи: верховенства права; законності;

професіоналізму; патріотизму; доброчесності; ефективності; забезпечення

рівного доступу до державної служби; політичної неупередженості; прозорості;

стабільності [31]. Окремі з наведених принципів належать до загальноправових,

зокрема принципи верховенства права, законності. Інші ж можна тією чи іншою

мірою вважати інституційними принципами державної служби. Також

звертаємо увагу на принцип стабільності, який багато фахівців у сфері

трудового права відносили до галузевого принципу як трудового, так і

адміністративного права.

Підсумовуючи вищенаведені положення, зазначимо, що до системи

принципів правового регулювання державної служби за законодавством у

сфері праці входять:

1) загально-правові принципи права;

2) міжгалузеві принципи права;

3) галузеві принципи трудового права;

4) галузеві принципи адміністративного права;

5) спеціальні принципи державної служби як інституту

адміністративного права;

6) особливі принципи правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці.

Останні принципи будуть зумовлювати характерні риси та спрямованість,

які випливають із державної служби як предмета правового регулювання

законодавством про працю. Також необхідно мати на увазі, що ці особливі

принципи є взаємообумовленими вищенаведеними загальними, міжгалузевими,

галузевими та інституційними принципами права.
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Отже, виділимо та охарактеризуємо особливі принципи правового

регулювання державної служби за законодавством у сфері праці. По-перше, це

принцип забезпечення трудових прав та обов’язків державних службовців

на рівні з іншими працівниками, за винятком обґрунтованих винятків.

Цей принцип полягає у тому, що на державного службовця повинні бути

поширені усі гарантії щодо захисту та реалізації його законних трудових прав

на рівні з іншими працівниками, адже в іншому випадку обмеження такого кола

прав та свобод буде суперечити принципу рівності перед законом. Щодо

винятків з цього правила наголошуємо, що вони повинні бути обґрунтованими,

тобто їх встановлення повинно відповідати меті та завданням, з якими

пов’язаний відповідний виняток.

Особливістю правового регулювання праці державних службовців було

подвійне правове регулювання за допомогою Кодексу законів про працю [81] та

Закону України «Про державну службу» [31] у відповідних редакціях. Перший

врегульовував основу трудових правовідносин, а другий встановлював особливі

положення – винятки щодо регулювання праці державних службовців,

наприклад, заборона участі у страйку, додаткові підстави для притягнення до

дисциплінарної відповідальності тощо. Сучасний Закон України «Про державну

службу» містить значно більше положень, які регулюють ті чи інші аспекти

трудової діяльності державних службовців. При цьому відповідно до предмета

правового регулювання – сфери праці, ці положення можна вважати частиною

законодавства про працю, яке поширюється на державних службовців, за

винятком положень, які належать до норм адміністративного права. Таким

чином, на сучасному етапі праця державних службовців з відповідними

відмінностями від праці інших найманих працівників практично повністю

врегульована наведеним Законом України «Про державну службу».

Щодо обґрунтованості виключень чи обмежень трудових прав державних

службовців, можливості їх реалізації, то критерій обґрунтованості у кожному

конкретному випадку оцінити доволі складно. Відповідні положення, які

ставлять державного службовця у менш вигідне становище з найманими

працівниками, повинні бути співмірними. Наприклад, заборона на участь у
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страйках покликана забезпечувати стабільність роботи державних органів.

Однак чи у кожному випадку така заборона щодо всіх державних службовців є

співмірною – питання, яке потребує додаткового вивчення. Якщо, наприклад,

страйк прямо не заборонений для медичних працівників, то чому таке

обмеження повинно поширюватися на усіх державних службовців? На нашу

думку, підхід щодо обмежень права на страйк повинен бути переглянутим. У

цьому прикладі продемонстровано, чи співмірними є положення, які ставлять

державних службовців як найманих працівників у менш вигідне становище з

погляду трудових прав.

Також необхідно зазначити, що, крім певних особливостей реалізації

трудових прав та обов’язків, які встановлені законом та створюють менш

сприятливі для державного службовця умови порівняно з іншими

працівниками, Законом України «Про державну службу» встановлено низку

додаткових гарантій щодо реалізації трудових прав державних службовців [31].

Прикладом можуть бути положення щодо оплати праці, додаткові відпустки

відповідно до стажу, додаткові умови соціального забезпечення тощо. У такому

разі вести мову про критерій співмірності не можна, оскільки держава як

роботодавець встановлює певні додаткові гарантії для своїх працівників

відповідно до положень КзПП, що дозволяється будь-якому іншому

роботодавцю.

Відповідно цей принцип повинен забезпечити не лише строгу

відповідність законодавству щодо дотримання гарантій прав державних

службовців у рівній мірі з іншими працівниками, наскільки це можливо без

шкоди для цього державно-правового інституту, але й визначати спрямованість

правового регулювання на рівні закону у цьому напрямі.

По-друге, це принцип поєднання положень трудового права та

адміністративного права у правовому регулюванні праці державних

службовців.

Цій проблемі присвячено багато досліджень, серед яких науковці

намагалися обґрунтувати ті чи інші позиції щодо співвідношення норм

адміністративного та трудового законодавства у регулюванні праці державних
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службовців. М.І. Іншин на основі аналізу позицій багатьох учених з цього

приводу зазначав, що праця державних службовців належить до сфери дії норм

трудового законодавства з можливістю встановлення обґрунтованих

особливостей правового статусу цієї категорії працівників як суб’єктів

трудового права. Зі свого боку вчений жодним чином не заперечував того, що

державна служба врегульовується також положеннями адміністративного

законодавства [121, c. 307]. На нашу думку, очевидним правилом у побудові

відносин між державним службовцем та державою як роботодавцем є

поєднання трудового та адміністративного правового регулювання. У першому

випадку ця сфера стосується визначення трудових прав та обов’язків, гарантій,

у тому числі соціальних, що зумовлюються трудовим договором, контрактом,

актами локального та нормативно-правового регулювання. Окремим категоріям

службовців спеціальними законами встановлюють особливі гарантії, наприклад

Законом України «Про Антимонопольний комітет України» [122]. У другому ж

випадку йде мова про імперативні правила, управління, повноваження,

субординацію відповідних посадових осіб державних органів. Усе це – сфера

регулювання адміністративного права.

З іншого боку, повноваження державного службовця можна вважати

елементами трудової функції, невиконання якої тягне за собою дисциплінарну

відповідальність. Належність інституту дисциплінарної відповідальності

державних службовців також однозначно неможливо віднести до сфери

регулювання трудового чи адміністративного законодавства. Тому в цьому

випадку найбільш логічним буде дійти висновку, що регулювання праці

державних службовців вдало поєднує в собі правове регулювання положеннями

адміністративного права та законодавства про працю.

Резюмуючи, аналізований принцип полягає в тому, що у випадку з

державними службовцями прийняття, проходження та припинення державної

служби регулюються поєднаними положеннями адміністративного та

трудового законодавства, у тому числі диспозитивним та імперативним

методами з переважанням останнього.



124
По-третє, це принцип спрямованості правового регулювання праці

державних службовців на забезпечення ефективності, професіоналізму,

службової дисципліни, патріотизму, доброчесності, інших цінностей у

функціонуванні державного апарату.

Необхідно зазначити, що якість роботи державного апарату прямо

залежить від організації праці безпосередньо державних службовців, які є

основними функціонерами виконання державним органом покладених на нього

повноважень. Відповідно забезпечити високу якість роботи державних органів

можливо виключно за умови, якщо функціональна, організаційна та правова

складова державної служби буде побудована на основі визначених

законодавством принципів [31]. Дотримання останніх є запорукою ефективної

роботи органів державної влади.

На виконання цієї мети необхідно реалізовувати такий рівень правового

регулювання та механізмів стимулювання й покарання, який би забезпечив

рівень виконання трудової функції державними службовцями відповідно до

окреслених вище завдань. Це забезпечується на правовому рівні заходами

відповідальності, стимулюванням, у тому числі системою преміювання й

депреміювання, додатковими підставами для припинення трудових

правовідносин за ініціативою суб’єкта призначення, іншими правовими

заходами. Тому з метою дотримання цього принципу певні додаткові вимоги до

якості праці державних службовців та підстави відповідальності виглядають

виправданими та обґрунтованими. Крім цього, переваги в гарантіях оплати

праці та соціального забезпечення є стимулюючим фактором, який дозволяє

заохочувати якісні кадри до роботи на державній службі.

Враховуючи наведене, цей принцип визначає спрямованість більшості

особливостей у правовому регулюванні праці державних службовців, зокрема в

частині менш сприятливого правостановища порівняно з іншими найманими

працівниками або ж, навпаки, пільг та переваг.

По-четверте, доцільно виділити такий основний принцип повної

дисциплінарної відповідальності за свої рішення, дії та бездіяльність, а

також результат праці.
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За законодавством про працю визначено такі види відповідальності, як

дисциплінарна та матеріальна відповідальність. У новому Законі України «Про

державну службу» ці види відповідальності більш детально врегульовані у

розділі VIII. Зокрема, широко та конкретно було визначено підстави для

дисциплінарної відповідальності, продовжено строки застосування останньої,

детально врегульовано процедуру дисциплінарних проваджень, за якої, з

одного боку, дотримуються права державного службовця, з іншого – принципи

невідворотності покарання за протиправні дії чи іншого роду порушення, які не

є протиправними, у тому числі за неефективно виконувану роботу та її

результат. Встановлено також основи дисциплінарної відповідальності усіх

державних службовців [31]. Окреслений принцип корелюється з попередньо

наведеним, однак значний нормативний масив, важливість та окреме правове

регулювання вказують на доцільність його виокремлення.

Влучною є позиція В.Л. Костюк, відповідно до якої дисциплінарна

відповідальність у трудовому праві покликана: 1) сприяти збалансуванню

інтересів роботодавця та працівника з питань праці; 2) стимулювати належну

поведінку працівників з питань праці; 3) забезпечувати належний, адекватний

вплив роботодавця на працівника як наслідок вчинення ним дисциплінарного

проступку; 4) забезпечувати понесення працівником санкцій у вигляді

дисциплінарних стягнень відповідно до характеру вчиненого проступку [123; с.

1]. Усе вищенаведене є незамінною складовою дисциплінарної відповідальності

державних службовців. Саме ці завдання ставились у процесі реформування

правового регулювання праці останніх, які б забезпечували досягнення

окресленого вище принципу.

Варто звернути увагу, що відповідно до частини першої статті 87 Закону

України «Про державну службу» підставами для припинення державної служби

за ініціативою суб’єкта призначення є, зокрема, отримання державним

службовцем двох підряд негативних оцінок за результатами оцінювання

службової діяльності [31]. Згідно з проектом постанови КМУ «Про

затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової

діяльності державних службовців» метою оцінювання є визначення якості
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виконання державним службовцем поставлених завдань, а також прийняття

рішення щодо його преміювання, планування професійного та особистісного

розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетенції

[124]. З наведеного вище випливає, що відповідальність державний службовець

може нести не лише за протиправні дії, які визнані протиправними, а й за

результати своєї діяльності. Таким чином, державний службовець у разі

недосягнення бажаних та належних результатів протягом двох періодів оцінки

підряд може бути звільненим з державної служби, що за правовою природою,

на нашу думку, є співмірним із заходами відповідальності.

З аналізу положень законодавства можна дійти висновку, що

відповідальність, підстави для її застосування та інші аспекти правового

становища державних службовців як працівників за законодавством у сфері

праці є більш жорсткими, ніж аналогічні положення щодо найманих

працівників, які встановлені у КзПП. Це зумовлює забезпечення окресленого

нами принципу повної дисциплінарної відповідальності за свої рішення, дії та

бездіяльність, а також результат праці.

П’ятим і останнім виділеним нами ключовим принципом правового

регулювання державної служби за законодавством про працю є принцип

належного матеріального та соціального забезпечення державних

службовців.

Як уже зазначалося, на державних службовців як найманих працівників

держави, до трудових функцій яких відноситься реалізація її функціональних

обов’язків в особі уповноважених органів, покладаються важливі завдання, які

вимагають високого рівня професіоналізму, мотивації та відданості своїй

діяльності. Саме ці ключові аспекти забезпечують ефективне виконання

трудових обов’язків державних службовців та відповідно державного апарату.

Тому з організаційної точки зору необхідно мотивувати державних

службовців до такої праці шляхом високого рівня заробітної плати та

соціально-правих гарантій. Це також забезпечуватиме приплив

висококваліфікованих кадрів для роботи у державному апараті. З точки зору

трудового права такі заходи забезпечуються відповідними правовими
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гарантіями, які є гарантією належного матеріального та соціального

забезпечення.

Більшість положень щодо відповідного забезпечення встановлені у Законі

України «Про державну службу», в якому наявні положення щодо оплати праці

державних службовців, надбавок, доплат та премій, інших форм заохочень,

соціально-побутового забезпечення, створення належних умов для здійснення

трудової функції державними службовцями [31]. Усі ці положення є правовими

гарантіями належної винагороди за важливу працю, яку здійснюють державні

службовці. При цьому на рівні локального правового регулювання або ж

спеціальним законодавством можуть бути передбачені додаткові гарантії для

державних службовців окремих органів державної влади.

Отже, наведений принцип правового регулювання державної служби за

законодавством про працю є ключовим у становленні та розвитку стабільних і

ефективних відносин між особою, яка проходить державну службу, та

роботодавцем, яким є держава в особі уповноважених органів влади.

Враховуючи все вищенаведене, можемо встановити, що державна служба

в Україні функціонує відповідно до системи загальних та спеціальних

принципів права. Правове регулювання праці державних службовців за

трудовим законодавством має особливу систему принципів, які полягають у

поєднанні трудового та адміністративного права, а також інституційних

принципів державної служби, які взаємообумовлюють та визначають принципи

правового регулювання трудових правовідносин за участю державних

службовців.

Усі вищенаведені принципи мають певний регулятивний вплив на

систему трудових правовідносин, який має або нормативний характер у

випадку з нормами-принципами, або ж визначає спрямованість законодавства у

сфері праці чи його застосування. Встановлено, що визначальну роль у

предметі впливу відіграють саме принципи трудового законодавства з

урахуванням особливостей, які визначаються принципами адміністративного

права.
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Трудовим правовідносинам за участі державних службовців як

незамінному елементу державної служби притаманні особливі принципи

правового регулювання, генезис яких сягає більш загальних принципів, а також

безпосередньо положень відповідного законодавства. Ці особливості

стосуються безпосередньо державних службовців як суб’єктів трудового права.

Резюмуючи, трудові правовідносини за участю державних службовців в

Україні побудовані відповідно до системи загальних та спеціальних принципів,

найбільш прикладне значення з яких мають особливі принципи правового

регулювання державної служби за законодавством у сфері праці.

2.3 Завдання та функції правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці

Системі правового регулювання притаманні наявність завдань та функцій,

які виконують ті чи інші галузі, інститути, або ж окремі правові норми

відповідно до предмета правового регулювання. Як і у випадку з іншими

характеристиками правового регулювання, такі завдання та функції можуть

мати як загальний зміст, так і відповідні особливості залежно від сфери

застосування норм права. Оскільки сфера державної служби як предмет

правового регулювання положеннями законодавства про працю станом на

сьогодні є не достатньо дослідженою, доцільно проаналізувати завдання та

функції цього спектру правового регулювання згідно з предметом трудового

права як науки та галузі права.

Актуальність обраної теми дослідження полягає у тому, що з сучасними

змінами в законодавстві завдання та функції правового регулювання державної

служби за законодавством у сфері праці були значно оновленими. Виходячи з

нового Закону України «Про державну службу» [31], який регулює широкий

спектр питань, пов’язаних з трудовими відносинами між державним

службовцем та органом державної влади, можна стверджувати, що останній

вносить суттєві зміни у функціональний аспект правового регулювання
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державної служби згідно з положеннями законодавства у сфері праці. Це

зумовлює доцільність та об’єктивну необхідність у здійсненні нового

дослідження з урахуванням сучасної правової бази.

Державна служба завжди була предметом активних наукових та

теоретичних дискусій. Розробки цього напряму мають важливе теоретичне й

практичне значення, зумовлюють основні напрями реформування та

оптимізації системи правового регулювання. Як важливий суспільно-правовий

інститут державна служба та правове забезпечення трудових правовідносин у

ній впливають на ефективність та результативність діяльності усього

державного апарату. Тому дослідження завдань та функцій такого правового

регулювання зможе визначити засоби забезпечення ефективної та стабільної

роботи державних органів, розуміння мети тих чи інших норм права та бачення,

які проблеми потрібно вирішувати шляхом змін правового регулювання, а які в

організаційно-правовій площині шляхом більш ефективного застосування

наявних положень законодавства у сфері праці.

Дослідженню функцій та завдань правового регулювання трудової

діяльності державних службовців тією чи іншою мірою присвячені праці

науковців. Серед них значний внесок здійснили такі вчені, як В.Б. Авер’янов,

Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, Н.Б. Болотіна, В.В. Воловик, І.П. Греков, С.А. Іванов,

М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, П.Д. Пилипенко, СМ. Прилипко,

В.І. Прокопенко, В.О. Процевський, О.М. Ярошенко та та багато інших. Як

можна встановити, цей предмет досліджень активно розроблявся і науковцями

у сфері трудового права, і вченими-адміністративістами. Однак комплексно та

виокремлено завдання та функції правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці дослідженими не були, а результати наявних

досліджень не враховують сучасні зміни у законодавстві. Це ще раз

підтверджує актуальність обраної проблематики дослідження.

Як наголошують М.І. Іншин та інші автори підручника з порівняльного

трудового права, сутність останнього визначається його завданнями [125, с.

100]. Д.Г. Хацуріані наголошував, що саме цілі і завдання права вказують на ті

основні напрями, за якими відбувається правовий вплив, активність права [126,
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с. 25]. Ю.В. Чижмарь, погоджуючись з відповідними позиціями, зазначав, що

завдання значною мірою визначають основну спрямованість та вплив права на

суспільні відносини, зокрема вплив трудового права на трудові відносини [127,

с. 344]. Підтверджуючи правильність окреслених тез, можна з переконливістю

сказати, що завдання правового регулювання положеннями трудового права

певного окремого суспільного об’єкта є надзвичайно важливим елементом для

повного наукового осмислення цього предмета правового регулювання та його

правової суті.

Згідно зі словниками української мови завдання – визначений,

запланований для виконання обсяг роботи; мета, замисел [128, c. 46]. Під

«завданням» також розуміють те, чого хочуть досягти [129, с. 284]. Таким

чином, завдання може тлумачитися як у більш конкретному вимірі, який вказує

на конкретний набір необхідних до вчинення дій, зокрема правових, так і певну

абстрактну модель, до якої усі прагнуть.

З огляду на вищесказане поняття «завдання» у семантичному значенні

часто ототожнюється з метою (ціллю) [130, с. 42; 131, с. 190; 132, с. 686], однак

для правової науки це не зовсім коректно, а якщо ототожнення цілей та завдань

має під собою логіко-етимологічне підґрунтя, то відповідні ототожнення мети й

завдання не повинні здійснюватися. Мету прийнято використовувати у більш

абстрактному розумінні, завдання ж має конкретне та більш прикладне

значення. На виконання єдиної мети може бути поставлено декілька завдань.

Відповідно виходимо з того, що у правовому регулюванні можна виділити

декілька конкретних прикладних завдань, які випливають із загальної мети

правового регулювання та особливостей предмета регулювання – трудових

правовідносин за участю державних службовців.

У більш оновленому тлумачному словнику під завданням розуміється

«наперед визначений, запланований для виконання обсяг роботи, справа і т. ін.;

настанова, розпорядження виконати певне доручення; те, що хочуть здійснити»

[77, с. 378]. До категорії правового регулювання найбільш вдало підібране

семантичне значення цього слова як «те, що потрібно зробити», однак

буквально таке тлумачення не може бути застосовано до категорії правового
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регулювання. Відповідно завданням в узагальненому вигляді потрібно вважати

те, яких результатів, цінностей та цілей необхідно досягнути впровадженням

тих чи інших положень. Тому ототожнення з цілями завдань в окремих

випадках є обґрунтованим, а ці поняття можуть співвідноситися одне з одним.

Правове регулювання державної служби за законодавством у сфері праці

є окремим предметом правового регулювання, який звужується трудовими

правовідносинами за участю державних службовців, однак його основа

походить із загальних положень трудового права. Відповідно поняття та більш

вужчі завдання корелюватимуться із загальними завданнями трудового права як

галузі.

З наведеного вище зазначимо, що завданнями правового

регулювання державної служби за законодавством у сфері праці є ті

основні цілі, певні соціально-правові блага та цінності, що проявляються у

стані правовідносин і становищі їх суб’єктів, що намагається досягнути

суб’єкт правотворення, приймаючи ті чи інші нормативно-правові акти

трудового законодавства чи локально-правового характеру.

Серед науковців у сфері трудового права є безліч поглядів на виділення

конкретних основних завдань трудового права, які є основою для відповідних

завдань окремих його інститутів та норм, зокрема тих, до предмета

регулювання яких входять відносини у сфері праці на державній службі.

Наприклад, відомий науковець у сфері трудового права В.І. Щербина

виділяє такі основні завдання трудового права: утвердження ідеї про

необхідність трудового права як засобу цивілізованого врегулювання відносин

у сфері праці; гарантування пріоритетності прав та інтересів людини й

забезпечення їх реалізації в суспільному житті; врегулювання нормами

трудового права суспільних відносин, що складають предмет цієї галузі;

встановлення моделей поведінки, які оптимально враховують інтереси усіх

суб’єктів відносин, врегульованих нормами трудового права; забезпечення

такого порядку, коли дії одного суб’єкта відносин, врегульованих нормами

трудового права, відповідають очікуванням і розрахункам іншого; забезпечення

заступництва держави і підтримки працівників у взаєминах із роботодавцями;
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гарантування правового захисту працівника від свавілля роботодавця;

нормативне усунення протиріч між інтересами працівника і роботодавця;

гарантування роботодавцю можливості правового захисту від ігнорування

працівниками його інтересів; забезпечення дотримання моделей поведінки,

встановлених нормами трудового права; запобігання відхиленню суб’єктів

відносин, врегульованих нормами трудового права, від встановленого

правопорядку; стимулювання суб’єктів трудового права до виконання його

вимог; запобігання свавіллю щодо людини у трудових відносинах;

гарантування добросовісності використання можливостей, передбачених

нормами трудового права; утвердження ідеї, що сила закону здатна подолати

протидію особи, яка не бажає дотримуватись встановлених правил поведінки;

забезпечення реальної можливості примусового виконання норм трудового

права; гарантування можливості відновлення порушених трудових прав або

отримання належної компенсації за їх порушення; гарантування

невідворотності та ефективності покарання порушника норм трудового права

[133, с. 46-47]. Вважаємо, що наведений вченим перелік є вдалим та виваженим,

а значна сукупність виділених завдань випливає із широкого предмета

регулювання трудового права та наявності багатьох інститутів. Сфера праці та

захисту працівників як суб’єктів права є надзвичайно важливою для

суспільства, що зумовлює необхідність у настільки широкому правовому

регулюванні. Однак кожен окремий інститут чи відносно відокремлена

сукупність правових норм, які відносимо до системи трудового права, має свої

притаманні завдання, яких є менше ніж у загальній сукупності завдань

трудового права як галузі.

Варто підкреслити, що інші науковці були більш лаконічними у виділенні

завдань трудового права, виокремлюючи або ж менший перелік завдань, або

концентруючи увагу на певних основних завданнях, характеризуючи їх

сутність. Наприклад, прийнято вважати, що одним з основних завдань

трудового права є захист прав і свобод найманого працівника, у той же час як

опускаються інтереси роботодавця [134, с. 396; 135, с. 41-42]. Влучно зазначали

Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін, що завданнями трудового права є досягнення
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мети правового регулювання [136, c. 20]. М.І. Іншин зауважував, що, окрім

регламентації безпосередньо відносин між роботодавцем та найманим

працівником у сфері здійснення професійної діяльності, завданням трудового

права також є захист (охорона) життя, здоровʼя, честі і гідності, законних прав

та інтересів, безпеки особи [137, с. 6]. Отже, переважна більшість науковців

концентрує увагу на дослідженні саме людиноцентристської концепції

виділення завдань трудового права, відповідно до якої ключовим завданням

правового регулювання трудових правовідносин є саме захист особи –

працівника. На нашу думку, більшість положень спрямовані на регулювання

прав найманих працівників та механізмів їх дотримання, однак необхідно

звернути увагу, що, з іншого боку, трудове право здійснює захист інтересів

роботодавця, який зацікавлений у стабільності трудових правовідносин.

Особливо це стосується регулювання державної служби за допомогою норм

трудового права, які можуть стосуватися державної служби та забезпечення

кваліфікованого виконання службових завдань державними службовцями.

Більш лаконічно можна виділити завдання з однойменної статті 1

Кодексу законів про працю України. Так, відповідно до частини першої цієї

статті Кодекс регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню

продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності

суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і

культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і

поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву

потребу кожної працездатної людини. Частина друга встановлює, що

законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну

охорону трудових прав працівників [81]. Наведені вище положенні та «напрями

сприяння» будуть нормативно визначеними завданнями трудового права, які

разом з відповідними науковими позиціями необхідно врахувати при

визначенні власних завдань більш вузького напряму правового регулювання

державної служби за законодавством про працю.

Отже, ключовими завданнями правового регулювання державної служби

за законодавством про працю є: зменшення кількості порушень трудових прав
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державних службовців; підвищення продуктивності праці за рахунок правового

заохочення та відповідальності; підвищення кваліфікованості та ефективності

праці державних службовців у дусі здорової конкуренції; підвищення якості

функціонування державного апарату за рахунок стабільності трудових

правовідносин та високої продуктивності праці; забезпечення наявності

висококваліфікованих, патріотичних та фахових кадрів, їх подальше

переведення на вищі посади. Розкриємо загальний зміст цих основних, на нашу

думку, завдань  досліджуваної сукупності норм трудового права почергово.

Завдання зменшення кількості порушень трудових прав державних

службовців полягає у тому, що норми права, які регулюють трудові

правовідносини за участю державних службовців, повинні забезпечувати такий

стан речей, за якого ці порушення будуть мінімізованими.

Досягнення відповідного завдання лежить не лише у площині якісного

правового регулювання цієї проблематики, а й у контексті забезпечення

належного застосування відповідних положень законодавства. Так, усунути

певні прогалини, які можуть порушувати права державного службовця як

найманого працівника, можливо за допомогою локального правового

регулювання на рівні державного органу чи видання роз’яснень щодо

застосування положень законодавства нижчими за ієрархією органами.

Останній механізм також є механізмом, який сприяє покращенню

правозастосування.

Варто мати на увазі, що особливо важливим це завдання є з того погляду,

що в міру суспільної важливості реалізації функцій державних службовців

різних рівнів необхідно виключити зловживання повноваженнями суб’єктами

притягнення до дисциплінарної відповідальності чи звільнення державного

службовця. Це зменшить ризик незаконного впливу на державного службовця

шляхом погрози можливим порушенням його трудових прав, тобто незаконним

звільненням чи притягненням до дисциплінарної відповідальності у разі

невиконання вказівок керівництва протиправного характеру.

Другим є завдання підвищення продуктивності праці за рахунок

правового заохочення та відповідальності. Неодноразово зазначалося як
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нами у цьому дослідженні, так і фахівцями з наук державного управління, що

існує кореляційний зв'язок між якісною організацією праці державних

службовців та ефективним здійсненням державою в особі уповноважених

органів її функцій.

Тому підвищення продуктивності праці державних службовців є одним з

напрямів правового регулювання відповідних трудових правовідносин за

законодавством про працю. Це стало також детермінантою прийняття нового

Закону України «Про державну службу», який повинен забезпечити збільшення

продуктивності праці державних службовців, які знаходяться в статусі

найманих працівників [31].

Ключовими правовими засобами підвищення продуктивності праці

державних службовців є застосування методів заохочення та покарання.

Заохочення відбувається шляхом встановлення залежності між рівнем

матеріального забезпечення державних службовців – найманих працівників та

ефективністю їхньої діяльності. У цьому контексті необхідно розробити

належні інструкції щодо впровадження справедливої системи оцінювання

службової діяльності цих працівників.

З іншого боку, правовим засобом покарання у системі трудового права є

інститут дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних

службовців, який доволі детально регулюється наведеним вище Законом.

Відповідні заходи в сукупності забезпечують виконання завдання з підвищення

продуктивності праці державних службовців.

Завдання підвищення кваліфікованості та ефективності праці

державних службовців, забезпечення духу здорової конкуренції є також

одним з ключових у сукупності завдань правового регулювання державної

служби за законодавством у сфері праці. Воно змістовно та функціонально

взаємопов’язане з наведеним вище завданням, однак характеризується низкою

конкретних особливостей.

Зокрема, підвищення кваліфікованості кадрів полягає у регулюванні

покращення рівня професійної компетентності державного службовця, які

врегульовані у статтях 48, 49 нового Закону України «Про державну службу»
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[31]. Відповідні положення цього Закону є врегульованими більш детально

порівняно з попереднім правовим регулюванням цього предмета. За допомогою

конкретних нормативних вимог підвищення кваліфікованості повинно бути

упровадженим на новому та якісному рівні у державній службі України. При

цьому термін «компетентність», який більше вказує на коло питань, вирішення

яких входить до повноважень державного службовця, доцільніше було б

замінити категорією «кваліфікованість», який вказує на рівень знань та

практичні й теоретичні навички державного службовця як працівника щодо

оволодіння ними.

Ефективність праці як піделемент виділеного завдання взаємопов’язана

як з продуктивністю, підвищення якої нами віднесено до попереднього

завдання, так і з відповідним рівнем кваліфікації. Загалом ефективність є

оцінкою вже наявного результату, який досягається у процесі застосування

працівником-службовцем практичних навичок та теоретичних знань з приводу

виконання трудової функції, яка обумовлена його посадовими обов’язками на

державній службі.

Не менш важливим є сприяння конкуренції між державними

службовцями, оскільки здорове конкурентне середовище є запорукою

професійного розвитку особи та підвищення продуктивності праці,

вмотивованості для досягнення високих результатів.

Наведені завдання та засоби їх досягнення здебільшого належать до

предмета регулювання трудового права, відповідно можна резюмувати, що

саме норми трудового права відіграють провідну роль у досягненні цих завдань.

Підвищення якості функціонування державного апарату за рахунок

стабільності трудових правовідносин та високої продуктивності праці

також вважаємо не менш важливим завданням аналізованого правового

регулювання.

Серед основних принципів трудових правовідносин у переважній

більшості випадків виділяється принцип їх стабільності [51, с. 46–56; 69, с. 103-

104]. Підтримуючи цю позицію, вважаємо, що стабільність трудових

правовідносин між державним службовцем як найманим працівником та
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державним органом як роботодавцем є запорукою ефективного функціонування

державного апарату та високої продуктивності праці державних службовців.

Вважаємо, що у міру тривалості часу перебування на державній службі особа

набирається практичного досвіду та знань, які з часом підвищуються у міру

професійного розвитку та забезпечують вищу ефективність такого працівника.

На нашу думку, саме з цим пов’язана система доплат за вислугу років, а

також пільг правового характеру, наприклад збільшення кількості днів

щорічної відпустки, які передбачені законодавством [31]. Тому завданням

трудового права та досліджуваного інституту, зокрема, є підвищення за

допомогою положень законодавства у сфері праці стабільності трудових

правовідносин між відповідними суб’єктами, за яких кваліфіковані працівники

тривалий час працюють та реалізують кар’єру на державній службі. Це зі свого

боку підвищує ефективність здійснення державними органами своїх функцій.

Останнім завданням, на яке звернемо увагу, є забезпечення наявності

висококваліфікованих, патріотичних та фахових кадрів, їх подальше

переведення на вищі посади. Це завдання випливає з основних принципів

державної служби як інституту адміністративного права та аналогічних

принципів правового регулювання за законодавством про працю.

Відповідне завдання відіграє ключову роль, зокрема, у забезпеченні

окреслених вище практичних задач та реалізації функції аналізованого

правового регулювання. Саме така характеристика працівників визначає

спрямованість діяльності державних службовців у процесі реалізації

повноважень.

Із цього випливає, що система державної служби та службової кар’єри

повинна бути побудована так, щоб висококваліфіковані працівники були

належним чином мотивовані для проходження державної служби, а досягнення

високої ефективності було запорукою просування кар’єрними рівнями.

Тому у підсумку виконання наведених завдань є прерогативою положень

законодавства у сфері праці, які згідно з предметом правового регулювання

мають сукупність правових засобів їх досягнення. Відповідна правова та
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організаційна робота є важливим елементом функціонування та спрямованості

державної служби як суспільно-правового інституту.

Іншою категорією, за допомогою якої досліджують правове регулювання

та яка характеризує ті чи інші особливості різних галузей права, є функції

правового регулювання.

Ю.В. Пирожкова вважає, що завдання правового регулювання у певній

сфері є конкретизацією загальної мети або ж основними етапами її досягнення,

а функції правового регулювання є зовнішнім проявом властивостей суб’єктів

регулювання, який характеризується самостійністю, здійснюється

специфічними методами залежно від цього об’єкта регулювання з метою

досягнення певних результатів у відповідній сфері [138, c. 12]. Погоджуємося з

цією думкою, але визначили б природу функцій правового регулювання дещо

по-іншому. Наприклад, функції як категорія стосуються не лише суб’єктів

правового регулювання, але й самого правового регулювання як такого у

взаємозв’язку із зовнішнім проявом регулятивного впливу норм права.

Відповідно функція як зовнішній вияв дії норм права може розкривати

механізм правового регулювання державної служби за законодавством про

працю.

Узагальнено у словниковій літературі функція розкривається як

діяльність, призначення, роль [139, с. 1552]. Отже, це категорія, яка, з одного

боку, сама визначає певну динамічну дію, з іншого – характеризує вплив

певного явища на інше у системі координат дослідника. Зокрема, під функцією

можуть розуміти безпосередньо дію положень трудового права на суспільні

відносини, а також відповідний напрям та характеристику такої дії.

Функцію також тлумачать як явище, яке залежить від іншого явища, є

формою його виявлення і змінюється відповідно до його змін, або ж робота

обов’язок, повинність, місія [140, с. 707]. Відповідно можемо встановити, що

функцією є або ж саме явище, яке впливає на інше явище у межах конкретної

взаємодії, або безпосередньо результат цього впливу, який характеризується як

«роль», «місія» тощо. Тобто для визначення функції певного явища необхідно
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встановити, як саме вона впливає на ті чи інші об’єкти, а у випадку функцій

трудового права – на ці суспільні відносини.

Інший тлумачний словник української мови термін «функція», зокрема,

трактує як явище, яке залежить від іншого явища, є формою його виявлення і

змінюється відповідно до його змін; робота кого-, чого-небудь, обов’язок, коло

діяльності когось, чогось (наприклад, функції директора); специфічна

діяльність організму людини, тварини, рослин, їхніх органів, тканин і клітин

(наприклад, захисна функція); величина, яка змінюється зі зміною незалежної

змінної величини (аргументу) [141, с. 628]. Усі ці загальні значення будуть

правильними залежно від контексту, в якому вони вживаються. З наведеного

необхідно підкреслити, що саме залежність між явищами та форма вияву є

ключовими для подальшого визначення розуміння функцій з точки зору

правової науки.

До подібної думки схиляється О.В. Батанов, який з огляду на

багатозначність розумінь цього терміна пропонує розглядати функцію у її

найбільш первинному визначенні – як відправлення або як певну діяльність чи

призначення, роль або у його філософському визначенні як «відношення двох

об’єктів, у якому зміні одного відповідає зміна іншого» чи «зовнішній прояв

властивостей будь-якого об’єкта в цій системі відносин» [142, с. 371]. В.Я.

Малиновський, виходячи з подібних міркувань щодо розуміння понять функції,

характеризував їх так: 1) стійкий спосіб активної взаємодії речей, при якому

зміна одних об'єктів спричиняє зміну інших; 2) роль, що виконується певним

елементом соціальної системи для здійснення цілей та інтересів соціальних

груп і класів; 3) залежність між різними соціальними процесами, яка

виражається у функціональній залежності змінних; 4) стандартизована

соціальна дія, що регулюється певними нормами і контролюється соціальними

інститутами [143, с. 200]. У такому визначенні до поняття функція правового

регулювання можна застосувати тлумачення і як стійкого зовнішнього способу

дії, і як зв’язку між різними явищами, і як ролі, які відіграють норми права в

соціальних процесах та інститутах – трудових правовідносинах у державній

службі.
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Взагалі, термін «функція» означає обслуговування, діяльність [144, с. 23].

Справді функція норм права має певну обслуговуючу роль для суспільних

правовідносин і полягає в їх упорядкуванні. Такий основний зовнішній вияв дії

правових норм повинен бути взятим за основу для визначення досліджуваної

категорії.

Оскільки предметом нашого дослідження є функції правового

регулювання державної служби саме за законодавством у сфері праці, останні

будуть похідними від загальних функцій трудового права, від чого необхідно

відштовхуватися. Як зазначає В.М. Лебедєв, функціями трудового права у

першу чергу необхідно вважати закріплення і забезпечення нормами трудового

права інтересів його суб’єктів (статична складова поняття функції), а також

закріплення і прояв певного виду діяльності уповноважених державою

суб’єктів із забезпечення (розмежування, захисту, стимулювання) суспільно

значущих інтересів учасників найманої, договірної, підпорядкованої

роботодавцю праці в межах і формах, встановлених нормами трудового права

(динамічна складова функції) [145, с. 88-89]. Відповідна характеристика

функцій крізь призму механізму дії положень законодавства є непересічною у

доктрині трудового права, особливо виділення їх динамічної та статичної

складових. Не применшуючи ваги вченого, не можна погодитись, що реалізація

функцій трудового права здійснюється виключно через діяльність саме

уповноважених державних органів, оскільки останні можуть також бути

реалізовані виключно приватними суб’єктами трудових правовідносин на

основі принципу рівності сторін. Хоча, на перший погляд, наведена теза є

слушною щодо регулювання трудових правовідносин у межах державної

служби, в яких стороною роботодавця зазвичай виступає уповноважений

державний орган, однак роль саме органу публічної адміністрації в цьому

випадку є перебільшеною. Так, зокрема, ініціатива щодо застосування

положень трудового законодавства може виходити зі сторони державного

службовця як повноцінного суб’єкта трудового права. Тому в цій частині

позицію щодо правової природи функцій  можемо взяти за основу лише

частково.
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В.І. Щербина розумів функції трудового права крізь призму діяльності з

ефективного впорядкування і врегулювання відносин, пов’язаних з

використанням здатності людини до праці, шляхом встановлення і реалізації на

основних (магістральних) напрямах норм права [146, с. 66]. Такий механізм

влучно характеризує функції трудового права як галузі й описує зовнішню

форму їх дії – впорядкування та врегулювання відносин, які зі свого боку

можуть бути визначеними і як завдання, і як частина мети, і як основні функції

правового регулювання.

З огляду на значний плюралізм думок щодо поняття функцій правового

регулювання, з урахуванням аналізу наведених думок науковців на цю

категорію надати власне визначення цього поняття. Врахувати також потрібно,

що визначувана нами категорія обмежується функціями не усього трудового

права як галузі, а положеннями трудового законодавства, предметом

регулювання якого є обмежена сфера відносин, до суб’єктного складу якого

входять саме державні службовці як наймані працівники.

З огляду на наведене вище функції правового регулювання державної

служби за законодавством у сфері праці – зовнішній механізм прояву норм

трудового права з приводу впливу на відносини між державним

службовцем як найманим працівником та державним органом як

роботодавцем, у якому реалізується основна роль та завдання правового

інституту державної служби щодо праці державних службовців зокрема та

трудового права загалом.

Вважаємо, що доцільно дослідити поетапно основні функції трудового

права загалом, які можуть бути основою для визначення функцій правового

регулювання більш вужчої досліджуваної нами сфери суспільних відносин –

трудових правовідносин в інституті державної служби.

Так, на відміну від значного плюралізму позицій щодо самого розуміння

визначення поняття «функції» та «функції трудового права», науковці у галузі

при виділенні функцій доходять практично однакових позицій, які можуть

відрізнятися однією, двома функціями. Тому це питання у доктрині трудового

права більшою мірою не є проблемним.
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Найчастіше серед основних функцій трудового права виділяють такі: 1)

регулювальну; 2) соціальну; 3) охоронну (захисну); 4) виробничу (економічну,

управлінську); 5) виховну [147, с. 16; 148, с. 10]. Хоча в науці можливо

віднайти також інший перелік, однак за змістовною та сутнісною складовою цю

сукупність виділених функцій можна віднести до такої, що є

загальноприйнятою. Якщо брати їх за основу, то в інститутах трудового права

чи відокремлених сукупностях положень трудового законодавства будуть

наявні відповідні особливі функції з відповідними характеристиками, які

можуть кореспондувати із загальними функціями трудового права.

Більш системно до визначення функцій підійшов В.І. Щербина, який у

процесі виділення основних функцій трудового права зумів класифікувати їх за

видами, розкривши структуру системи функцій так: 1) загально-юридичні: а)

регулятивна; б) охоронна; 2) галузеві: а) виробнича і захисна – підфункції

регулятивної; б) запобіжна, компенсаційна, каральна – підфункції охоронної;

3) основні суспільні функції: а) психологічна; б) виховна; в) соціальна; г)

управлінська [149, с. 177]. Хоча вважаємо виділену систему надзвичайно

влучно охарактеризованою, більше схиляємось до наведеного вище переліку

функцій, які з методологічної точки зору повною мірою розкривають основні

форми зовнішнього прояву норм трудового права.

Беручи за основу наведені вище думки, визначимо та розкриємо власний

перелік функцій правового регулювання державної служби за законодавством у

сфері праці.

По-перше, це функція регулювання правовідносин між державними

службовцями та їх роботодавцями. Вона кореспондує із відповідною

загальною регулятивною функцію трудового  права, яку В.І. Щербина

зараховував до загально-юридичної [149, с. 177].

С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко характеризують цю функцію

трудового права так. Вказують, що його норми регулюють відносини, які

складають предмет цієї галузі права. Регулятивно-статична функція

реалізується за допомогою уповноважуючих і забороняючих норм та

правовідносин пасивного типу, що виникають на їх основі. У таких ситуаціях
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суб’єкти трудового права самі за власною ініціативою проявляють правову

активність. Регулятивно-динамічна функція трудового права визначає, якою

має бути майбутня поведінка суб’єктів трудового права. Ця функція

здійснюється за допомогою зобов’язуючих норм [150, с. 10].

Описаний науковцями механізм регулювання суспільних відносин носить

вичерпний та науковий характер. Основна ж сутність регулятивної функції

трудового права полягає у приведенні до відповідності із нормами фактичних

трудових правовідносин, тобто щоб учасники трудових правовідносин

реалізували свої права та обов’язки як міру допустимої (незабороненої) та

належної (прямо передбаченої) поведінки. Отже, змістом такої функції буде

упорядкування суспільних відносин як таке.

Не винятком буде й аналізована нами функція, що наведена вище.

Остання полягає у регулюванні трудових правовідносин між державними

службовцями та відповідними органами як працівниками та роботодавцями.

Зазначимо, що з прийнятою реформою державної служби, яка була покликана

зменшити зловживання та детально врегулювати порядок прийняття,

проходження та звільнення з державної служби, а також інші аспекти, які

відносяться до предмета регулювання трудовим правом, переважна більшість

нормативного матеріалу, який здійснює такий регулятивний вплив, знаходиться

у новому Законі України «Про державну службу» [31].

Функція охорони трудових прав державних службовців від порушень

зі сторони державних органів як роботодавців також є незамінною у

структурі функцій регулювання інституту державної служби за законодавством

про працю.

Її ще у доктрині визначають як охоронну, хоча є позиції, згідно з якими

виділяються дві окремі такі функції [151, с. 10]. Не заперечуючи повною мірою

проти розділення цих функцій, вважаємо, що охоронну функцію більш

доцільно розглядати як комплексну функцію трудового права, яка передбачає

захист вже порушеного права (правової цінності) чи охорону тих благ, прав,

цінностей та інтересів, які потенційно можуть бути порушеними

протиправними діями третіх осіб.
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Вже наведені нами вище автори підручника з трудового права зазначали,

що охоронна функція виділяє трудове право з інших систем соціальної

регуляції, оскільки здійснюється органами держави, що приймають

індивідуальні владні рішення, виконання яких гарантоване державним

примусом. Вона сприяє виробленню у праві як регуляторі суспільних

взаємозв’язків цінних для особистості й суспільства якостей, таких як

стабільність, детальність і точність регламентації, визначеність процедур тощо.

Охоронна функція реалізується шляхом застосування спеціальних охоронних

норм, а також чинних в охоронному режимі регулятивних норм [150, с. 10]. На

взаємозв’язок відповідних функцій – регулятивної та правоохоронної, вказував

В.В. Лазор, зазначаючи, що захисна функція трудового права є складовою

частиною загальної правової охоронної функції, а також покликана бути

засобом забезпечення ефективності регулятивної функції [152, с. 16-17]. Отже,

у відповідній тезі підтверджується наша позиція щодо того, що захисна функція

є складовою більш широкої охоронної функції і виділення її окремо

залишається на суб’єктивний розсуд дослідника.

Щодо прояву цієї функції у конкретному нашому дослідженні можемо

зазначити, що вона полягає у захисті прав державних службовців, які з точки

зору трудового законодавства також розглядаються як наймані працівники.

Проте необхідно мати на увазі, що нормативний матеріал у сфері праці

покликаний захищати не лише державних службовців, а й інтереси стабільності

та упорядкованості відносин у державній службі загалом. Тобто захисту

підлягає увесь правопорядок з приводу трудових правовідносин на державній

службі, включаючи без винятку усі принципи, норми – правила поведінки,

загальні завдання та мету правового регулювання, а також інші функції. Усі ці

правові блага-цінності можна охопити категорією правопорядок, на яку

спрямований захист та охорона.

Третьою функцією є функція матеріального та соціального

забезпечення державних службовців. Окреме виділення цієї функції

зумовлено тим, що значна сукупність положень законодавства спрямована на

забезпечення гарантій щодо рівня оплати праці та відповідного соціального й
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правового забезпечення цієї категорії працівників. Це викликано необхідністю

справедливої винагороди за висококваліфіковану працю.

На думку В.В. Лазора, соціальна функція трудового права реалізується в

основному через соціально-партнерські відносини [152, с. 16-17]. Не

применшуючи ролі цього дослідника, вимушені не погодитись із висловленою

позицією. Адже соціальна функція трудового права полягає в першу чергу у

забезпеченні можливості особи заробляти собі на життя та забезпечити

достойний рівень проживання своєї сім’ї. У другу чергу це соціальне

забезпечення працівників через систему законодавчого регулювання

загальнообов’язкового соціального страхування та локального регулювання

відповідних додаткових гарантій від роботодавця. Це зумовило об’єднання

нами функцій соціального та матеріального забезпечення в одну. З огляду на

сказане соціально-партнерські відносини, хоч і відіграють значну роль у

відповідній функції, проте не є основними чи переважними.

Слушною є думка Н.Б. Болотіної з приводу того, що соціальна функція

реалізується за трьома напрямами: соціальний захист працівника; соціальний

захист роботодавця; забезпечення соціального партнерства між найманими

працівниками і роботодавцями [153, с. 86-87]. Ці основні напрями складають

вектори впливу положень трудового права загалом. Однак можемо сказати, що

у випадку з державними службовцями правове регулювання зосереджено не на

соціальному партнерстві, а саме на окремих аспектах загального чи

спеціального захисту державних службовців як найманих працівників,

враховуючи також додаткові гарантії для усіх державних службовців загалом,

або окремих їх категорій.

Забезпечення підвищення ефективності функціонування державного

апарату за рахунок підвищення ефективності праці державних службовців

є четвертою виділеною нами функцією регулятивної дії трудового права у

сфері державної служби. Ця функція кореспондує ще з визначуваною

науковцями загальною економічною функцією трудового права, яку ще інколи

визначають як виробничу, стимулюючу тощо.
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Слушно зазначає С.М. Прилипко, що виробнича функція спрямована на

підвищення ефективності виробництва шляхом стимулювання зростання

продуктивності праці та покращення якості виготовленої продукції і наданих

послуг [150, с. 11]. Важливою є проблема співвідношення соціальної й

виробничої функції. Сьогодні слід виходити із пріоритету прав і інтересів

працівника над інтересами виробництва, які представляє роботодавець. Тому,

щоб не було надмірної експлуатації, повинно існувати трудове законодавство,

яке забезпечить захист інтересів найманих працівників [154, с. 10]. Відповідний

стан речей слушно стосується й осіб зі статусом державних службовців, на яких

можуть покладатись надмірні об’єми роботи без належної матеріальної

винагороди.

Слушно з приводу аналізованої функції висловився Н.М. Хуторян, що

виробнича функція трудового права спрямована на сприяння працівникам

створювати матеріальні, духовні та культурні цінності, на розвиток соціально-

економічних відносин, на розширення і вдосконалення заохочувальних методів

учасників трудового процесу. Вчений вказує, що виробнича функція в цьому

аспекті реалізується через норми таких інститутів, як трудовий договір,

робочий час, оплата праці, трудова дисципліна тощо [155, с. 31]. Якщо

подивитись на спеціальне правове регулювання праці державних службовців,

то більшість цих інститутів та їх особливостей детально врегульовані з

прийняттям нового Закону України «Про державну службу» [31]. Це свідчить

про особливе значення цієї функції для правового регулювання аналізованого

предмета та значну увагу для встановлення належного стимулювання

продуктивності праці державних службовців.

Стимулювання,  про яке йдеться вище, полягає у мотиваційній, каральній

та інших складових. Особливо прояв цієї функції відчувається у трудових

правовідносинах за участю державних службовців, оскільки основна кількість

спеціальних правових норм регулювання спрямовані прямо чи опосередковано

на підвищення ефективності праці цих працівників, що зумовлює покращення

діяльності державного апарату.
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Останньою функцією правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці є забезпечення збільшення престижу

державної служби та соціального статусу їх працівників, а також

забезпечення позитивної оцінки праці державних службовців суспільством.

Це збірна функція положень трудового права, яка випливає з усіх

вищенаведених функцій та завдань аналізованої сукупності норм. Саме ця

функція відображує спрямованість відповідного правового регулювання, яка

випливає із намагань покращити ефективність діяльності державного апарату за

допомогою інститутів трудового права.

На нашу думку, саме бажання підвищити повагу до праці державних

службовців та важливості такої діяльності для суспільства загалом стало

передумовою для реформування законодавства, у тому числі трудового, яке

врегульовує працю державних службовців.

На перший погляд ця функція кореспондує з психологічною, виховною чи

ідеологічною функціями трудового права, які виділяють окремі фахівці. Однак

особливості спрямування та мети спеціального правового регулювання

державної служби за законодавством у сфері праці дозволяють виділити цю

функцію як спеціальну, притаманну цьому інституту.

Відповідно усі вищенаведені заходи повинні підняти авторитет

державних органів та їх працівників в очах суспільства. Аналізована функція

проявляється у регулятивному та іншому впливі норм законодавства у сфері

праці на суспільні відносини.

Підсумовуючи все вищенаведене, нами виділено та охарактеризовано такі

функції правового регулювання державної служби за законодавством у сфері

праці: 1) регулювання правовідносин між державними службовцями та їх

роботодавцями; 2) охорони трудових прав державних службовців від порушень

зі сторони державних органів як роботодавців; 3) матеріального та соціального

забезпечення державних службовців; 4) забезпечення підвищення ефективності

функціонування державного апарату за рахунок підвищення ефективності праці

державних службовців; 5) забезпечення збільшення престижу державної
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служби та соціального статусу їх працівників, а також забезпечення позитивної

оцінки праці державних службовців суспільством.

Підбиваючи загальні підсумки, встановлено основні особливості

відповідних завдань правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці, які корелюють з виділеними попередньо

принципами досліджуваної  сукупності норм трудового права.

За результатами нашої роботи можемо встановити, що правовому

регулюванню трудових правовідносин за  участю державних службовців

притаманні свої особливі завдання та функції, які у взаємозв’язку одне з одним

визначають основну спрямованість регулювання праці державних службовців

за законодавством у сфері праці.

2.4 Система гарантій правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці

Система гарантій правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці є вкрай недослідженою категорією, яка потребує

окремої уваги у межах нашої роботи [156]. Ці гарантії стосуються забезпечення

трудових прав державних службовців як найманих працівників та інших

аспектів правового регулювання, до яких можна віднести вже досліджені

принципи, завдання та функції, які випливають з положень відповідного

законодавства у сфері праці. Тобто мова йде про забезпечення правопорядку в

цій сфері загалом, який полягає у стабільності правового регулювання та

відповідності заявлених принципів та завдань фактично існуючим

правовідносинам у сфері державної служби.

Ця тема є актуальною для дослідження з огляду на те, що гарантії у

трудовому праві зазвичай розглядалися у контексті конкретних трудових прав

найманих працівників чи інших цінностей. Прикладом можуть бути гарантії

трудових прав працівників, або ж соціально-правові, економічно-правові, суто

правові гарантії тощо. Однак у контексті правопорядку у сфері державної
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служби, а тим більше щодо її регулювання за допомогою норм законодавства

відповідні гарантії дослідженими не були. Це зумовлює доцільність здійснення

наукових розробок у цьому напрямі, тим паче з урахуванням оновленого

законодавства щодо державної служби, яке містить значну кількість норм, які

за предметом правового регулювання відносяться до галузі трудового права.

Гарантії – певна основа правової стабільності у будь-якій сфері

правовідносин, тобто те, що забезпечує правову визначеність і стабільність

правової системи. Відповідно гарантії є не менш важливою категорією, крізь

призму якої доцільно досліджувати правовідносини у сфері державної служби,

ніж відповідні мета, завдання, принципи або ж функції. Тому важливість

теоретичних розробок у цьому напрямі прямо корелюється з практичною

складовою, яка з урахуванням наукових розробок може бути оптимізованою чи

в інший спосіб отримати користь від здійснених напрацювань.

Значимість досліджуваної теми також зумовлена необхідністю у

переосмисленні системи державної служби крізь призму трудових

правовідносин. Адже відповідні гарантії в контексті трудового права є не лише

гарантіями дотримання тих чи інших суб’єктивних прав осіб, але й задовільної

роботи органів державної влади та державного апарату загалом. Це ще раз

підкреслює важливість обраного нами дослідження.

Проблемам гарантій у трудовому праві присвячено значну кількість робіт

та публікацій. Серед дослідників, які тією чи іншою мірою торкалися цих

питань у своїх роботах, можна виділити таких вчених, як Т.В. Андрейчук,

О.А. Антон, Н.Б. Болотіна, В.В. Безусий, О.М. Костюков, Н.В. Кохан,

Н.В. Лазукова, М.М. Мацькевич, А.В. Міцкевич, П.Д. Пилипенко,

В.С. Пересунько, С.М. Прилипко, П.М. Рабинович, І.І. Яцкевич та багато

інших. Ці науковці здійснили вагомий внесок у розвиток системи наукових

знань щодо гарантій, які стосуються трудового права. Однак обрана нами для

дослідження система гарантій має необхідний потенціал для встановлення

наукової новизни та актуальних висновків, які можуть бути використані як на

практиці, так і в інших наукових розробках.
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Вдало висловився М.М. Клемпарський, що правові норми трудового

законодавства є невід’ємними елементами правового забезпечення державної

служби і тим більше саме завдяки його нормам, які входять у новий Закон

України «Про державну службу», здійснюється гарантування забезпечення

правового статусу державного службовця як суб’єкта трудового права [157, с.

90]. Відповідно саме у цьому напрямі доцільно здійснювати надалі наше

дослідження з урахуванням того, що під об’єктом гарантування мається на увазі

не лише статус державного службовця як найманого працівника, а й загальні

гарантії правопорядку в цій сфері.

Слово «система» (від давньогрецького «systema» – «сполучення»)

розглядається як множина взаємопов'язаних елементів, відокремлена від

середовища і яка взаємодіє з ним як єдине ціле [158, с. 12]. Філософська

енциклопедична література в найбільш узагальненому вигляді поняття система

тлумачить як ціле, яке складається з частин, а також буквально як сполучення

[159, с. 415; 160, с. 584]. З наведеного можна встановити, що система є певною

сукупністю взаємопов’язаних елементів, які у цілісності одне з одним творять

певний відокремлений (відносно відокремлений) об’єкт дійсності.

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» одним зі

значень поняття «система» встановлено порядок, зумовлений правильним

розташуванням і взаємним зв’язком частин чого-небудь. Окрім наведеного

розуміння, систему також тлумачать як форму організації, будову чого-небудь

(державних, політичних, господарських одиниць, установ тощо); сукупність

будь-яких елементів, одиниць, частин, об’єднаних за спільною ознакою,

призначенням; будову, структуру, що становить єдність закономірно

розташованих і функціонуючих частин [161, с. 1126; 162, с. 1320-1321; 163, с.

286]. З цього випливає, що система є полісемантичною категорією, однак

більшість з наведених тлумачень є близькими за змістом, що зумовлює

доцільність виділення конкретних ознак, які дозволяють говорити про

сукупність певних елементів як про систему, яку можна досліджувати як

цілісний об’єкт.
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Більш детальні погляди на поняття «система» можна встановити у

відповідних енциклопедичних словниках, у яких розглядається ця категорія

крізь призму філософії більш детально. Її визначають у таких значеннях: –

сукупність сталих елементів, пов’язаних між собою єдиною структурою; –

сукупність сталих елементів, пов’язаних настільки органічно, що у разі впливу

на окремі елементи системи змінюються й інші; – сукупність сталих елементів,

що утворює так звану системну якість — властивості, які характеризують

систему як цілісне утворення, проте не притаманні її окремо взятим елементам

[164, с. 190]; – сукупність елементів, яка у відносинах і зв’язках один з одним

утворює певну цілісність, єдність [165, с. 584]; – об’єднання певного розмаїття

в єдине й чітко розчленоване ціле, елементи якого щодо цілого та інших частин

посідають відповідні їм місця [166, с. 415; 167, с. 20]. З аналізу вище наведених

трактувань, на нашу думку, випливає, що останні не розкривають різні

значення поняття системи, а вказують на різні види структурно-логічної

побудови сукупностей об’єктів, кожен з яких можна вважати системою. Тому

цілісність та сукупність, які знаходяться у структурних чи інших взаємозв’язках

та характеризуються ознаками відносної чи повної відокремленості

(автономності), можна відносити до поняття систем.

З цього приводу варто навести висновок В.Г. Афанасьєва, який зазначав,

що кожна галузь науки пропонує своє визначення поняття «система», які,

узагальнивши, можна трактувати як упорядковану сукупність елементів,

взаємопов’язаних i взаємодіючих один з одним, яка має відносну самостійність

i органічну єдність, характеризується внутрішньою цілісністю i автономністю

функціонування [168, с. 25]. Таке розуміння буде мати ознаки певної

універсальності та може без зайвих застережень бути застосованою як у

правових, так і в інших науках.

В.М. Хропанюк, визначаючи поняття системи наближеного до наведеного

вище узагальненого розуміння, робить припущення, що як ціле неможливе без

його складових, так і окремі складові не можуть виконувати самостійні функції

поза системою [169, с. 289]. На жаль, не можемо погодитись із думкою

науковця з цього приводу, адже у системі правової науки виділяють різні види



152
систем, у яких об’єднуються ті чи інші правові явища, що за ознаками

відповідають цій категорії. При цьому більшість з них можуть діяти як у

сукупності з іншими елементами системи, так і автономно. Очевидно, якщо

розглядати систему права та його елементи як підсистеми певної надсистемної

правової надбудови, яка включає у себе правові інституції, суспільство, інші

елементи, без яких не мислимою є побудова системи права, така теза буде

обґрунтованою. Однак мусимо констатувати, що у науці система як категорія

використовується у більшості випадків з методологічними цілями для

структурного та системного аналізу певної сукупності правових явищ. У

нашому ж випадку такими явищами будуть гарантії правового регулювання

державної служби за законодавством у сфері праці.

Другою складовою поняття, яке ми визначаємо, є гарантії як правова

категорія. Поняття «гарантія» походить від французького «garantie», яке

означає порука, умова, яка що-небудь забезпечує [170, с. 144; 171, с. 481; 172, с.

113]. Таке ж розуміння надається у відомому словнику С.І. Ожегова [173, с.

130]. Відповідно гарантіями є певні правові об’єкти, які сприяють реалізації

суб’єктивних прав або будь-якому іншому прояву правових норм, що нами

окреслено на початку як правопорядок.

М.М. Клепарський поділяє гарантії на такі форми: а) політико-правовий

режим, у якому реалізуються основні права, свободи і обов’язки людини і

громадянина; б) матеріальні джерела – економічні, політичні та соціально-

моральні (загальні) гарантії; в) юридичні гарантії [174, с. 57]. У нашому

дослідженні мова йде саме про правові гарантії, які по суті також є частиною

правового регулювання – нормами та інститутами, які відіграють

забезпечувальну роль, зокрема щодо системи трудових правовідносин за

участю державних службовців.

Юридичні словники визначають гарантії так: забезпечення використання

громадянами своїх основних прав і свобод [175, с. 389], соціально-економічні

умови, а також політико-юридичні засоби, які забезпечують реальне

відтворення прав особи [176, с. 68]. Цілком погоджуємось, що певні соціально-

економічні та політико-юридичні умови можуть сприяти реалізації особою
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суб’єктивних прав та інтересів або ж забезпечувати загальний правопорядок.

Тому не можна заперечити, що наведені категорії є взаємопов’язаними. Однак,

ведучи мову про гарантії як елемент правової системи, маються на увазі саме

правові норми, які містять певні забезпечуючі та сприяючі механізми, у тому

числі економічного, соціального чи іншого характеру. Тому першоосновою у

цьому випадку будуть все ж таки норми права. Крім цього, варто зазначити, що

у сучасній правовій державі права, свободи та інтереси мають забезпечуватися

апріорі без додаткових гарантій суто економічного чи політичного характеру,

про які йдеться вище. Отже, основою гарантій є саме певні положення

законодавства, інститути права, які можуть мати як суто правовий зміст, так і

визначати певні правовідносини з економічною природою. Наприклад,

мінімальна заробітна плата як інститут трудового права є гарантією трудових

прав працівників соціального та економічного характеру.

Література загальної теорії держави та права визначає гарантії як умови і

конкретні засоби, які забезпечують фактичне здійснення прав і свобод людини

[177, с. 135], систему соціально-економічних, політичних, юридичних

організаційних передумов, умов, засобів і способів, що створюють можливості

для здійснення особою своїх прав, свобод, інтересів [178, с. 275]. А.Ю. Олійник

розуміє гарантії як умови і засоби, що сприяють втіленню в життя

проголошених прав, свобод та обов'язків [179, с. 156]. В.М. Корельський та

В.Д. Перевалов визначають поняття гарантій як систему умов, способів та

засобів, що забезпечують усім та кожному рівні правові можливості для

реалізації своїх прав і свобод [180, с. 545]. З наведених позицій можна

узагальнити дві характерні ознаки, які притаманні праворозумінню гарантій.

По-перше, їх правову природу конкретно не визначають, вбачаючи у них

різноманітну сукупність засобів як суто правового, так і соціального,

економічного, організаційного, іншого характеру. З приводу останнього нами

вже було висловлено авторську критичну позицію. По-друге, предметом

забезпечення гарантій як правової категорії переважно вбачають суб’єктивні

права, свободи та законні інтереси, оминаючи те, що гарантії в праві можуть

забезпечувати також інші правові цінності-блага.



154
Найбільш влучною, на нашу думку, є позиція С.С. Алєксєєва, який під

гарантіями розуміє умови й особливі юридичні механізми, покликані

забезпечити фактичну реалізацію законоположень [181, с. 135]. Вони мають як

вияв прав та обов’язків, так і загальних елементів правового регулювання, які,

не перечислюючи всіх, можна охарактеризувати як правопорядок у правовій

системі, чи окремих її інститутах. Основою таких правових механізмів

вважаємо правові норми, які містять положення, що приводять у дію

регулятивний вплив права та застосовуються у разі порушення або ж

незастосування цих положень, у тому числі засобами примусу.

У трудовому праві радянських часів предметом гарантування було

прийнято вважати лише трудові права найманих працівників [182, с. 3], що

нами було критично оцінено вище. Л.Д. Воєводін та колектив авторів,

спираючись на загально-правове розуміння юридичних гарантій, визначають

юридичні гарантії у трудовому праві як правові (головним чином норми права)

та організаційно-правові (здебільшого діяльність, яка має правове значення)

засоби та способи, за допомогою яких у суспільстві забезпечуються вступ у

трудові правовідносини, безперешкодна реалізація, охорона і відновлення (у

випадку порушення) трудових прав, наданих працівникам законодавством [183,

c. 113]. Як бачимо, ми не єдині, хто визначає основою будь-яких гарантій

правового характеру саме правову норму, яка має чи може мати певний

забезпечувальний характер.

Подібну до попередніх позицій надає сучасний дослідник І.І. Яцкевич,

вкладаючи у поняття «трудові юридичні гарантії» розуміння, згідно з яким

останні є закріпленими нормативно-правовими актами, обов’язковими

правилами поведінки, які забезпечують реалізацію, охорону та захист трудових

прав. Науковець резюмує, що, на його думку, трудові юридичні гарантії є

одним із видів норм трудового права [184, c. 97]. Варто погодитися з цією

позицією з однією ремаркою. Гарантії не вважаємо окремим видом норм права,

натомість до гарантій належать норми та інститути, положення яких мають

забезпечувальний характер. Такий характер може проявитися у приписах,

якими встановлено відповідальність за порушення тих чи інших норм
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трудового права, засоби примусу, відновлення порушених правил, інші засоби,

які сприяють реалізації суб’єктивних прав, у нашому випадку державними

службовцями, або дотримання положень законодавства у сфері праці.

Гарантії правового регулювання державної служби за законодавством у

сфері праці є спеціальним більш вужчим спектром положень, предметом

забезпечення яких є правопорядок у сфері трудових правовідносин на

державній службі загалом та суб’єктивних прав державних службовців як

найманих працівників зокрема. Це визначає звуження досліджуваного нами

поняття тими гарантіями, які стосуються державної служби з точки зору

регулювання трудовим законодавством, – загальними та особливими.

Підсумовуючи, системою гарантій правового регулювання державної

служби за законодавством про працю вважаємо взаємопов’язану

структурно-логічними елементами сукупність норм права, які

встановлюють, або ж самі є засобами забезпечення правопорядку у сфері

трудових відносин на державній службі та суб’єктивних прав державних

службовців, або ж механізмом реалізації правового регулювання державної

служби за законодавством у сфері праці.

В.М. Скобєлкін зазначав, що права людини забезпечуються системою

гарантій у державі, тобто правовими та організаційно-правовими засобами і

способами, за допомогою яких забезпечуються реалізація прав та виконання

обовʼязків, передбачених законодавством [185, c. 125]. Відповідно науковець

вбачав системність елементів юридичних гарантій прав найманих працівників,

два основних види яких становлять правові та організаційно-правові гарантії.

І.І. Яцкевич, спираючись на позицію Я.А. Малихіної, зазначає, що

структурно юридичні гарантії становлять багаторівневу систему, ускладнену

наскрізними взаємозв’язками. Разом з тим зазначається, що система трудових

юридичних гарантій є відносно самостійною, об’єднаною навколо трудових

відносин. Важливо розуміти і бачити масив елементів трудових юридичних

гарантій як у горизонтальному зрізі системних відношень, так і у

вертикальному зрізі структурно-ієрархічних відношень. Науковець продовжує,

що структура системи юридичних гарантій включає в себе, по-перше, юридичні
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акти, тобто закони, підзаконні та інші нормативні акти, які містять положення

про права і свободи людини, по-друге, організаційно-правову діяльність

суб’єктів права, по-третє, спеціальні гарантуючі методи впливу на суспільні

відносини, тобто правотворчі, правореалізуючі та контрольно-наглядові

процеси, спрямовані на забезпечення прав і свобод людини [186, c. 136; 184, с.

97]. Відповідна позиція розкриває бачення науковців структури та відповідної

системи юридичних гарантій. Така побудова згідно з наведеним вище має як

ієрархічну вертикальну будову, яка випливає із юридичної сили норм

забезпечувального характеру, що встановлені у тих чи інших нормативно-

правових актах, а також горизонтальну будову, яка, ймовірно, за задумом

вчених диференціюється відповідно до сфер правового регулювання.

О.А. Ситницька наводить класифікацію, згідно з якою юридичні гарантії

поділяються на підставі таких критеріїв: а) юридичної сили – конституційні,

міжнародні та галузеві; б) ступеня конкретизації – універсальні (стосуються

усіх трудових прав) та спеціальні (стосуються забезпечення реалізації

конкретного трудового права); в) сфери дії – загальні (забезпечення трудових

прав усіх працівників незалежно від правового статусу) та додаткові

(передбачені для певної категорії працівників за статтю, віком, станом здоров’я

тощо); г) форми вираження – гарантії-дозволи, гарантії-обов’язки, гарантії-

заборони, гарантії-обмеження; д) характеру впливу – гарантії-санкції, гарантії-

рекомендації, альтернативні гарантії [187, с. 9]. Кожен з наведених поділів має

право на існування, однак найбільш показовими для аналізу гарантій правового

регулювання за законодавством у сфері праці є поділи на підставі юридичної

сили та сферою регулювання. Повністю підтримати відповідні елементи,

виділені при цьому поділі, не можемо, проте сама ідея такої класифікації буде

взята за основу.

В.М. Скобєлкін поділяє гарантії на три основні групи: гарантії, що

забезпечують вступ до трудових правовідносин; гарантії, що забезпечують

безперешкодне здійснення трудових прав громадян у трудових і пов'язаних з

ними інших правовідносинах; гарантії, що забезпечують відновлення

порушених трудових прав працівників [188, c. 167-168]. Ці гарантії поділені за
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сферою регулювання, проте у вужчому розумінні такий поділ може бути

застосованим щодо гарантій у сфері державної служби.

Найбільш системно до поділу гарантій підійшла Н.В. Кохан, яка

досліджувала гарантії трудових прав працівників. Науковець пропонує таку

громіздку класифікацію, яку наведемо.

Першою підставою поділу, яку вчена наводить з метою ґрунтовнішої

класифікації юридичних гарантій, є ознака універсальності. Відповідно усі

юридичні гарантії науковець ділить на два види: загально-правові та

спеціалізовані.

До загально-правових гарантій Н.В. Кохан відносить гарантії, що

притаманні всім галузям, загальногалузеві, чи кільком галузям права,

міжгалузеві, а до спеціалізованих – тільки одній із галузей права, галузеві.

Загальноправові гарантії науковець пропонує класифікувати за такими

критеріями: за сферою дії поділяють на національні (внутрішньодержавні) і

міжнародні; за органами захисту – на досудові (позасудові) і судові; за джерелами

закріплення – на конституційні, міжнародні, законодавчі, підзаконні та локальні;

за ступенем державного забезпечення – на державні та громадські; за

функціональною спрямованістю – на гарантії реалізації прав, гарантії охорони

прав, гарантії захисту прав; за характером правових норм – на матеріальні і

процесуальні. Правові гарантії також пропонується класифікувати: за способом

прийняття поділяти на державно-правові (встановлюються державою) і договірні

(встановлюються безпосередньо самими сторонами відносин).

Спеціалізовані гарантії можна зі свого боку пропонується поділяти за

такими критеріями: 1) залежно від стадії розвитку трудових правовідносин

поділяють на гарантії права на працю при прийнятті на роботу; гарантії права на

працю в процесі реалізації трудових правовідносин; гарантії права на працю при

зміні та припиненні трудових відносин, гарантії, направлені на відновлення

порушеного права; 2) юридичні гарантії за часом дії поділяються на: постійні,

довготриваючі (які діють протягом значного часу дії трудових правовідносин) та

тимчасові (поширюються протягом нетривалого періоду); 3) за змістом

суб’єктивного права гарантії можна поділяти на: колективні й індивідуальні; 4) за
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інститутами трудового права доцільно розподілити гарантії на: гарантії, які

забезпечують укладення, зміну чи припинення трудового договору; гарантії, які

забезпечують визначення робочого часу, часу відпочинку, оплати праці та

дисципліни праці тощо; 5) за предметом трудового права (гарантії, що

відображають предмет трудового права) гарантії поділяються на: трудові гарантії

і тісно пов’язані з ними; 6) гарантії, що відображають метод трудового права,

можна поділити на: гарантії централізованого характеру і гарантії

децентралізованого характеру; 7) за суб’єктами поширення гарантії у сфері

трудового права можна поділити на: гарантії, що поширюються на працівників;

гарантії, що поширюються на роботодавця; гарантії, що поширюються на

керівників підприємства, установи, організації; гарантії, що поширюються на

трудовий колектив; гарантії, що поширюються на первинну профспілкову

організацію підприємства, установи, організації [189, с. 17].

Хочемо відзначити, що наведена класифікація Н.В. Кохан здійснена вдало

та влучно з урахуванням правил формальної логіки, відповідно до яких надано

широкий спектр підстав поділу та згруповано елементи поділу до відповідної

групи. Деякі з виділених підстав поділу можуть включати у себе одні й ті ж

гарантії, а тому для дослідження системи правового регулювання державної

служби за законодавством про працю візьмемо за основу лише деякі підстави

поділу гарантій, які поширюються на сферу трудових правовідносин, так щоб

відобразити структуру системи. Для цілей цього дослідження намагатимемось

бути якомога лаконічнішими.

Цікавою є думка М.М. Клемпарського, який, виходячи з поділу норм

права на матеріальні та процесуальні, доходить висновку про відповідну

диференціацію та єдність цих положень, що становлять механізм забезпечення

та реалізації правового регулювання. Зазначається, що процесуальні норми є

своєрідними адаптерами у практичну службово-трудову діяльність державних

службовців положень норм матеріального характеру і чітко вказують на

конкретну процедуру та порядок реалізації відповідної матеріальної норми.

Резюмується, що саме завдяки тісному взаємозв’язку та взаємодії матеріальних

і процесуальних норм та відповідному їх закріпленню у нормативно-правових
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актах здійснюється правове регулювання службово-трудових відносин та

правове забезпечення статусу державних службовців, зокрема і як суб’єктів

трудового права [157, с. 90]. Для продовження позицій щодо забезпечення

статусу державних службовців наведемо думку Н.В. Кохан з приводу того, що

юридичні гарантії відіграють службову роль щодо прав та обов’язків, які

складають ядро правового статусу особи. Відповідно вони забезпечують

ефективне їх функціонування, впливають на їх обсяг. Сутність гарантій полягає у

забезпеченні здійснення прав і виконання обов’язків та встановленні

ефективного механізму їх захисту й охорони [189, с. 14]. Отже, гарантії трудового

права мають незамінний вплив на статус державного службовця як найманого

працівника у трудових правовідносинах, а ключовим механізмом щодо реалізації

досліджуваних гарантій є процесуальні норми права, які становлять разом з

положеннями матеріального права механізм правового регулювання.

Керуючись наведеними підставами для поділу системи гарантій трудового

права та власним переконанням, визначимо власне бачення системи правових

гарантій правового регулювання статусу державного службовця за

законодавством у сфері праці:

1) загальноправові гарантії;

2) галузеві гарантії трудового права;

3) гарантії інститутів трудового права;

4) особливі гарантії правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці.

Загальноправові та галузеві гарантії окремо досліджувати немає потреби,

оскільки останні були предметами комплексних досліджень, зокрема

науковцями, які наведені вище. Також немає потреби у дослідженні гарантій, які

випливають із різних інститутів трудового права та можуть бути віднесеними до

гарантій щодо усіх трудових правовідносин.

Натомість доцільно виділити перелік особливих гарантій правового

регулювання державної служби за законодавством у сфері праці, основні

положення з яких встановлені у нормах нового Закону України «Про державну

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII. Варто зазначити, що переважна більшість
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положень цього Закону, які регулюють саме особливі аспекти трудових

правовідносин між державними службовцями як працівниками та відповідними

державними органами як роботодавцями, будуть елементами або ж самі собою

гарантіями у відповідній сфері. Розкриємо основні з них, які є

забезпечувальними механізмами відповідних інститутів.

По-перше, це гарантії права на державну службу з урахуванням

належних вимог до бажаної посади. Вони полягають у забезпеченні права

кожного на участь в управлінні державними справами, зокрема шляхом

проходження державної служби, яке гарантоване Конституцією України [41].

Ці гарантії полягають у встановленні рівних умов для участі в конкурсі

щодо зайняття тієї чи іншої посади на державній службі, за винятком

обґрунтованих випадків, які з урахуванням об’єктивних обставин виключають

участь певної категорії осіб у наведеному конкурсі.

Крім того, ця гарантія стосується не лише забезпечення прав осіб, які

мають право на участь у конкурсі щодо зайняття вакантних посад, але й

відповідні елементи правопорядку. Так, участь у прозорому конкурсі забезпечує

рівні умови для учасників конкурсу та сприяє вибору найбільш кваліфікованих

претендентів, які зможуть ефективніше виконувати покладені на них трудові

функції.

По-друге, це гарантії щодо службової кар’єри. Ці гарантії покликані

забезпечити стабільність трудових правовідносин між державними

службовцями та державою в особі уповноважених державних органів.

Серед конкретних основних гарантій у цій сфері, що встановлені

відповідним Законом, можна виділити порядок встановлення рангів для

державних службовців, правила просування по державній службі, зокрема

шляхом зайняття вищих посад на конкурсних засадах, гарантії від застосування

переведення державного службовця як міри прихованого покарання,

встановлення передбачених Законом чітких підстав для змін істотних умов

праці, забезпечення проходження підвищення кваліфікації та стажування,

зокрема зі збереженням заробітної плати, тощо.
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Усі вищенаведені конкретні гарантії правового регулювання державної

служби за законодавством у сфері праці є дуже важливим елементом

забезпечення належного функціонування останньої як соціально-правового

інституту, її стабільності та ефективності.

По-третє, гарантії щодо належної оплати праці державних

службовців та соціальні гарантії. Такими гарантіями є імперативні норми, які

встановлюють базові вимоги щодо системи оплати праці державних службовців

з урахуванням премій та надбавок.

Так, відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про

державну службу» заробітна плата державного службовця складається з:

посадового окладу; надбавки за вислугу років; надбавки за ранг державного

службовця; виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням

обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків

посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця; виплати за

додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною

посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за

відповідною посадою; премії (у разі встановлення). У статті 51 Закону

встановлено групи оплати праці та схеми посадових окладів державних

службовців. При цьому схема посадових окладів на посадах державної служби

визначається щороку Кабінетом Міністрів України [190]. Статтею 52

цитованого Закону встановлено регулювання надбавок, положень та премій з

урахуванням підзаконних положень про преміювання [90]. Також у контексті

додаткових соціальних гарантій державним службовцям у випадках, що

передбачені законодавством [191], надається службове житло чи матеріальна

допомога для вирішення соціально-побутових питань [31]. Відповідні конкретні

гарантії є запорукою додержання права на гідну оплату праці державних

службовців. Також необхідно мати на увазі, що окремим законодавством для

деяких категорій працівників можуть бути передбачені додаткові гарантії

матеріального та/або соціального характеру.

Єдине варто підкреслити, що оклади державних службовців, які

становлять частину заробітної плати, від розміру якої нараховуються у
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процентному відношенні надбавки та премії, не затверджені на рівні закону, а

визначаються, щороку виходячи з можливостей бюджетів. Відповідний стан

речей, на нашу думку, не є достатньою гарантією дотримання законних

інтересів державних службовців як найманих працівників, а тому доцільно було

б розглянути можливість щодо встановлення конкретних розмірів окладів

державних службовців на рівні Закону.

По-четверте, гарантії з приводу притягнення до дисциплінарної та

матеріальної відповідальності державних службовців. Відповідні гарантії

мають двояку природу.

По-перше, це гарантії для державного службовця з приводу дотримання

його прав під час дисциплінарного провадження та прийняття рішення за

результатами останнього. Вони полягають у дотриманні основних принципів

притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, у тому числі

доведеності вини у вчиненні правопорушення.

По-друге, це гарантії для роботодавця в особі державного органу, який

отримує механізми впливу на державного службовця, за допомогою якого

забезпечуються службова дисципліна, продуктивність праці, а також

дотримання законодавства цими працівниками. В іншому випадку останні

будуть притягнені до заходів дисциплінарної відповідальності, у тому числі

можуть бути звільнені.

Крім цього, у контексті матеріальної відповідальності певний інститут у

сфері державної служби забезпечує відшкодування шкоди державі як

роботодавцю, завданої державним службовцем як працівником.

З огляду на вищенаведене відповідно до частини другої статті 80 Закону

України «Про державну службу» держава в особі суб’єкта призначення має

право зворотної вимоги (регресу) у розмірі та порядку, визначених законом, до

державного службовця, який заподіяв шкоду; посадової особи (осіб), винної

(винних) у незаконному звільненні, відстороненні або переведенні державного

службовця чи іншого працівника на іншу посаду, щодо відшкодування

матеріальної та моральної шкоди, заподіяної державному органу у зв’язку з

оплатою часу вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної
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роботи. Згідно з частиною третьою цієї статті у разі застосування зворотної

вимоги (регресу) державний службовець несе матеріальну відповідальність

тільки за шкоду, умисно заподіяну його протиправними діями або

бездіяльністю. Стаття 81 цього Закону встановлює, що державний службовець

зобов’язаний відшкодувати державі шкоду, заподіяну внаслідок неналежного

виконання ним посадових обов’язків. Шкодою, заподіяною державним

службовцем державі, є також виплачене державою відшкодування шкоди,

заподіяної державним службовцем третій особі внаслідок неналежного

виконання ним посадових обов’язків [31]. З наведених положень можна

встановити гарантії як для особи, яка притягується до відповідальності, зокрема

у контексті необхідності встановлення факту умисного заподіяння шкоди, так і

для роботодавця в особі держави, яка отримає відповідну компенсацію.

Крім вищенаведеного, інститут дисциплінарної та матеріальної

відповідальності є гарантією правопорядку у сфері трудових правовідносин за

участю державних службовців загалом. Тому гарантії, які випливають з

відповідного інституту, є одними з ключових гарантій правового регулювання

цього предмета.

Враховуючи все вищенаведене, можемо зазначити, що система гарантій

правового регулювання державної служби за законодавством у сфері праці є

категорією, яка позначає забезпечувальні норми щодо прав державних

службовців як найманих працівників, так і правопорядку в досліджуваній сфері

загалом.

До обраної системи входять загально-правові гарантії, галузеві гарантії,

гарантії інститутів трудового права, а також особливі гарантії правового

регулювання державної служби за законодавством у сфері праці. Останні

випливають із спеціальних положень нового Закону України «Про державну

службу» та врегульовують особливості трудових правовідносин за участю

державних службовців, забезпечуючи наявні у цих правовідносинах блага-

цінності. Проте варто підкреслити, що як загальні, так і особливі гарантії щодо

правового регулювання державної служби за законодавством у сфері праці

відіграють незамінну роль у дослідженій системі.
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За результатами аналізу думок науковців нами виділено такі основні

особливі гарантії правового регулювання державної служби за законодавством у

сфері праці: гарантії права на державну службу з урахуванням належних вимог

до бажаної посади; гарантії щодо службової кар’єри; гарантії щодо належної

оплати праці державних службовців та соціальні гарантії; гарантії з приводу

притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних

службовців. Ці сукупності гарантій, які випливають з окремих спеціальних

інститутів регулювання особливостей трудових правовідносин, та механізми їх

застосування стосуються виключно регулювання праці державних службовців,

тобто до предмета гарантування останніх не входять жодні інші правовідносини

та норми. У межах виділених особливих гарантій можна окремо виділити

конкретні спеціальні гарантії, які забезпечують той чи інший аспект трудової

діяльності державного службовця.

Підсумовуючи, можна встановити, що система гарантій правового

регулювання державної служби за законодавством у сфері праці є засобом, без

якого упорядкування цих відносин та поширення на них регулятивного впливу

норм права є немислимим.
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Висновки до Розділу 2

1. Прийняття нового Закону України «Про державну службу» покращило

правове регулювання  державної служби за законодавством у сфері праці у

таких аспектах:

1) більш детально визначено суб’єктів, на яких поширюється його

положення з відповідним правовим регулюванням. Це є вкрай важливим

аспектом, оскільки детальне правове регулювання суб’єктного складу дозволяє

уникнути суперечностей щодо відповідного статусу, який, між іншим, також

визначає поширення на відповідних осіб спеціальних положень трудового

законодавства в частині особливостей відповідних трудових правовідносин;

2) кардинально більш якісно врегульовані підстави та процедури вступу

на державну службу. Новелами, які можна підкреслити у новому правовому

регулюванні, є встановлення можливості участі представників громадськості у

конкурсних комісіях, більш широкі компетенційні вимоги до кандидатів на

зайняття державної служби, встановлення більш якісної системи оцінювання

кандидатів, забезпечення нових підходів до проведення конкурсів та

визначення їх результатів тощо;

3) змінено підхід до правового регулювання системи оплати праці. Якщо

згідно з попереднім Законом «Про державну службу» більшу частину

заробітної плати становили надбавки до окладу та премії, то згідно з новими

положеннями такий оклад є більш фіксованим, а преміювання не повинно

перевищувати визначену у законодавстві величину;

4) запроваджено якісно новий спеціальний інститут дисциплінарної та

матеріальної відповідальності державних службовців. Наведений Закон

детально врегульовує заходи, підстави та процедуру притягнення до

дисциплінарної відповідальності, а також врегульовує основи матеріально-

правової відповідальності. У цьому плані законодавчий акт є кроком вперед для

встановлення ефективного механізму притягнення винних державних

службовців до відповідальності, а також гарантій дотримання прав таких осіб у

процесі здійснення дисциплінарних проваджень щодо останніх;
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5) набули більш якісного правового регулювання окремі права державних

службовців як суб’єктів трудових правовідносин. Ці права є деталізованими у

відповідному новому Законі та становлять систему суб’єктивних прав та їхніх

гарантій, забезпечуючи захист праці такої особи від порушень з боку

керівництва.

2. Принципи правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці – сукупність загально-правових, галузевих,

міжгалузевих та інституційних принципів права – керівних основоположних

універсальних загальноприйнятих ідей та положень, які існують як у

правових нормах, так і в уявленні суб’єктів права про належність

правовідносин у цій сфері, визначають їхній характер та спрямування

правового регулювання, забезпечують стабільність та сутнісну спрямованість

трудових правовідносин за участю державних службовців.

3. До системи принципів правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці входять:

1) загальноправові принципи права;

2) міжгалузеві принципи права;

3) галузеві принципи трудового права;

4) галузеві принципи адміністративного права;

5) спеціальні принципи державної служби як інституту адміністративного

права;

6) особливі принципи правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці.

4. Завданнями правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці є ті основні цілі, соціально-правові блага та

цінності, що проявляються у стані правовідносин і становищі їхніх суб’єктів,

що намагається досягнути суб’єкт правотворення, приймаючи ті чи інші

нормативно-правові акти трудового законодавства чи локально-правового

характеру.

5. Основними завданнями правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці є:
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1) зменшення кількості порушень трудових прав державних службовців;

2) підвищення продуктивності праці за рахунок правового заохочення та

відповідальності;

3) підвищення кваліфікованості та ефективності праці державних

службовців, забезпечення духу здорової конкуренції;

4) підвищення якості функціонування державного апарату за рахунок

стабільності трудових правовідносин та високої продуктивності праці;

5) забезпечення наявності висококваліфікованих, патріотичних та

фахових кадрів, їх подальше переведення на вищі посади.

6. Функції правового регулювання державної служби за законодавством у

сфері праці – зовнішній механізм прояву норм трудового права з приводу

впливу на відносини між державним службовцем як найманим працівником та

державним органом як роботодавцем, у якому реалізується основна роль та

завдання правового інституту державної служби щодо праці державних

службовців зокрема та трудового права загалом.

7. Системою гарантій правового регулювання державної служби за

законодавством про працю є взаємопов’язана структурно-логічними

елементами сукупність норм права, які встановлюють або ж самі є засобами

забезпечення правопорядку у сфері трудових відносин на державній службі та

суб’єктивних прав державних службовців або ж механізмом реалізації

правового регулювання державної служби за законодавством у сфері праці.

8. Доведено, що система правових гарантій правового регулювання

державної служби за законодавством у сфері праці має таку структуру:

1) загально-правові гарантії;

2) галузеві гарантії трудового права;

3) гарантії інститутів трудового права;

4) особливі гарантії правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці.

9. Основними особливими гарантіями правового регулювання державної

служби за законодавством у сфері праці є:
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1) гарантії права на державну службу з урахуванням належних вимог до

бажаної посади;

2) гарантії щодо службової кар’єри;

3) гарантії щодо належної оплати праці  державних службовців та

соціальні гарантії;

4) гарантії з приводу притягнення до дисциплінарної та матеріальної

відповідальності державних службовців.
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РОЗДІЛ 3

ЗМІСТ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

3.1 Поняття та особливості трудових правовідносин

у сфері державної служби

Трудові правовідносини у сфері державної служби підлягають

перманентним змінам з урахуванням прийняття нових загальних та спеціальних

актів, що врегульовують трудову діяльність державних службовців. Це

зумовлює зміну тих чи інших елементів трудових правовідносин, їх

юридичного змісту, що є причиною необхідності перегляду поглядів на

сутність та розуміння  трудових правовідносин у сфері державної служби. З

огляду на наведене постає необхідність здійснити перегляд наукових позицій на

визначення аналізованого поняття.

Крім зміни законодавства, актуальність обраної теми зумовлює значна

розбіжність у визначенні як загального поняття трудових правовідносин, так і

спеціального поняття трудових правовідносин у сфері державної служби, що

використовується в науці. Різні за суттю підходи до розуміння досліджуваної

категорії зумовлюють необхідність, проаналізувавши ті ж або суміжні категорії,

навести власне поняття, яке буде використовуватися нами для цілей цього

дослідження. Не меншою актуальністю обумовлена необхідність розкрити

особливості трудових правовідносин у сфері державної служби, які

характеризують відносини у процесі проходження державної служби

громадянами України та суміжними з цим процесом правовідносинами, адже

ще до недавнього часу відповідну сферу відносили виключно до предмета

науки адміністративного права. Хоча з цього часу багато науковців

обґрунтувало, що правовідносини з приводу проходження державної служби та

пов’язані з ними правовідносини тією чи іншою мірою слід відносити до сфери

трудового права як науки, однак проблема розмежування трудового й
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адміністративного правового регулювання праці державних службовців як за

актами законодавства, так і за правовою природою не була повною мірою

вирішена. Це вкотре доводить актуальність обраної проблеми дослідження.

Значимість цього дослідження полягає у тому, що визначення поняття та

особливостей трудових правовідносин дозволить підійти до науково-

практичних розробок обраної проблематики з правильними методологічними

засновками. Крім цього, результати досліджень можуть стати основою для

розробки практичних концепцій регулювання праці державних службовців

підзаконним та локальним правовим регулюванням.

Дослідженню сутності й особливостей трудових правовідносин у сфері

державної служби присвячені роботи таких науковців, як В.Б. Авер’янов,

О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, Н.Б. Болотіна, В.А. Власов, В.О. Воробйов,

З.С. Голован, І.П. Греков, М.І. Іншин, С.В. Ківалов, А.Ю. Коротких,

В.Я. Малиновський, Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенський, А.О. Селіванов та багато

інших. Незважаючи на наявність багатьох ґрунтовних досліджень, які є

хорошою основою для подальших наукових розробок, з огляду на нове

законодавче регулювання праці державних службовців зберігається

актуальність та суспільна значимість здійснення цього дослідження.

К.М. Мельник визначає трудові правовідносини як вольовий

двосторонній зв'язок працівника та роботодавця через їхні взаємні суб’єктивні

трудові права і обов’язки, який виникає на підставі трудового договору [192, с.

16]. Ключовим у цьому випадку є здійснення прив’язки саме до трудового

договору як підстави для виникнення трудових правовідносин. При цьому слід

мати на увазі, що трудовий договір не треба розуміти як документ, виданий у

паперовій формі, – це у першу чергу угода, в якій обумовлюються права та

обов’язки сторін такого трудового договору. При цьому згідно з  внесеними у

Кодекс законів про працю України Законом України від 28.12.2014 № 77-VIII

змінами працівника не може бути допущено до роботи без укладення трудового

договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або

уповноваженого ним органу [81; 193]. Тобто належним чином оформлені

трудові правовідносини є з моменту, з якого було оформлено наказ чи
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розпорядження, які слід вважати підтвердженням укладення трудового

договору в усній чи письмовій формі.

У проекті ТК України статтею 34 пропонується встановити імперативну

вимогу щодо письмової форми трудового договору [194]. Таким чином,

виключно видання наказу про прийняття на роботу не буде належним

оформленням трудових правовідносин. Однак слід визначити, що як згідно з

положеннями чинного КЗпП, так і відповідно до проекту ТК відсутність

належного оформлення трудових правовідносин не є підставою для твердження

про те, що такі правовідносини не існують фактично [81; 194]. Це забезпечує

належний  захист трудових правовідносин найманих працівників, зокрема у

випадку недобросовісних дій роботодавця. Хоча у сфері державної служби з

огляду на формальну регламентацію прийняття та набуття статусу державного

службовця неоформлення тієї чи іншої особи належним чином не видається

можливим, однак наведений аналіз свідчить, що сам факт належного

оформлення трудового договору не є підставою для виникнення трудових

правовідносин, що зумовлює доцільність пошуку альтернативних ознак, якими

доцільно визначати поняття трудових правовідносин. У цьому контексті для

більш вужчого поняття – трудових правовідносин у сфері державної служби –

видання адміністративно-правового акта – наказу про прийняття особи на

державну службу – є прийнятною ознакою для визначення підстави набуття

статусу державного службовця й працівника.

Як зазначають С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко, трудові

правовідносини – це добровільні вольові відносини працівника з роботодавцем

у сфері застосування і реалізації праці, що виражаються у взаємних

суб’єктивних правах та обов’язках, визначених законодавством чи договором

[195, с. 184]. Критерій добровільності, вочевидь, є важливою ознакою для

характеристики трудових правовідносин, у якому розкривається їхня приватно-

правова природа. Незважаючи на важливе значення публічно-правового

регулювання трудових правовідносин у сфері державної служби, ознака

добровільності не підлягає зміні. На відміну від попереднього визначення, саме

трудовий договір не є ключовою ознакою для виділення відповідних
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правовідносин, натомість його місце замінює наявність взаємних прав та

обов’язків у сфері застосування і реалізації праці. При цьому ні попереднє, ні

супутні визначення не враховують тих суміжних правовідносин, які, з одного

боку, регулюються законодавством у сфері праці, з іншого – не стосуються

безпосередньо виконання трудової функції працівника.

Наближеним до попереднього є визначення, надане В.Н. Толкуновою та

К.М. Гусовим, котрі визначають трудові правовідносини як добровільний

юридичний зв’язок працівника та роботодавця (підприємством, установою,

організацією) з приводу його праці, за якою працівник зобов’язується

виконувати певну трудову функцію (за обумовленою спеціальністю,

кваліфікацією, посадою) на цьому виробництві з підпорядковуванням його

внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується

оплачувати її за трудовим виходом і створювати умови праці відповідно до

законодавства, колективного та трудового договору [196, с. 109]. У цьому

розумінні деталізації підлягають саме права й обов’язки та їх спрямування, що

ще більш звужує склад визначуваних елементів.

В.І. Щербина під трудовими правовідносинами розуміє суспільні зв’язки,

які виникають між працівником і роботодавцем з приводу реалізації першим

своєї здібності до продуктивної праці, врегульовані нормами трудового права, а

їх учасники виступають у ролі носіїв суб’єктивних права і юридичних

обов’язків [197, с. 91]. На наш погляд, таке розуміння хоч і прямо не вказує на

вихід за межі прийнятого складу досліджуваного поняття у вузькому розумінні,

однак під реалізацією працівником здібності до продуктивної праці можна

розуміти більш широке поняття. По суті це буде реалізацією трудових прав, що

складають комплекс дії не лише з приводу виконання трудової функції, але й

тих, які спрямовані на укладення трудового договору, забезпечення виконання

передбачених Кодексом юридичних обов’язків тощо. Тобто це поняття може

трактуватися у більш широкому смислі.

На думку В.І. Прокопенка, трудовими правовідносинами слід вважати

двосторонні відносини працівника з власником або створюваним ним

підприємством з виконання за винагороду роботи за обумовленою
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спеціальністю, кваліфікацією або посадою, з підпорядкуванням внутрішньому

трудовому розпорядку, що виступають формою закріплення суб’єктивних

трудових прав та обов’язків [51, с. 163]. Цілком зрозуміло, що підпорядкування

трудовому розпорядку як сукупності внутрішніх правил роботодавця є не менш

важливою визначальною  ознакою трудових правовідносин як і будь-яка з

інших. Це ж стосується і державних службовців, праця яких, по-перше,

регламентується положеннями законодавства у сфері праці та локальними

актами, серед яких відповідні правила, по-друге, підлягає регламентуванню

положеннями адміністративного законодавства, у яких розкривається

відповідний зміст публічних повноважень щодо реалізації статусу

досліджуваної особливої категорії найманих працівників.

Є позиція згідно з якою трудові правовідносини – це юридичні відносини

співробітництва й взаємодопомоги, у яких одна сторона (працівник)

зобов’язується виконувати роботу з певної спеціальності, кваліфікації, посади з

підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку, а інша

сторона (власник підприємства) зобов’язується забезпечувати працівника

роботою, виплачувати заробітну плату й створювати сприятливі для здоров’я й

розвитку особистості умови праці [198, с. 20]. Таким чином, більшість

науковців сходяться на думці, що трудовими правовідносинами є саме ті

відносини, які виникають з приводу реалізації найманої праці як об’єкта цих

правовідносин. Не заперечуючи проти такого підходу, слід також мати на увазі,

що за межами поняття «трудових правовідносин» у такому разі опиняються

багато супутніх правовідносин, що врегульовані положеннями трудового

законодавства.

У цьому контексті слід звернути увагу на позицію П.Д. Пилипенка, який

визначав трудові правовідносини як врегульовані нормами трудового права

суспільні відносини, що виникають у результаті укладення трудового договору

(власне трудові), а також відносини з приводу встановлення умов праці на

підприємствах, навчання і перекваліфікації за місцем роботи та відносини,

пов’язані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства,

вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян [199, с. 60].
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Відповідний більш широкий підхід на цей момент не переважає у доктрині,

однак вважаємо, що виділення останнього має під собою нормативно-правове

підґрунтя. Адже за вузького визначення досліджуваної категорії усі інші

трудові правовідносин не вважаються трудовими, а з іншого боку, не можуть

бути віднесеними до жодного з видів врегульованих правом суспільних

відносин. Хоча, на нашу думку, склад поняття трудових правовідносин повинен

бути уточненим, приймемо до уваги широкий підхід до розуміння трудових

правовідносин, який визначався цитованим науковцем. Ключовим за такого

підходу є не саме виконання трудової функції працівником, а факт регулювання

трудових правовідносин законодавством у сфері праці. Це породжує ще одну

проблему, адже регулювання праці державних службовців у переважній

більшості здійснюється актами, які належать до категорії адміністративного

законодавства. Прикладом є Закон України «Про державну службу», який,

будучи актом адміністративного правового регулювання, містить значну

сукупність положень, що спрямовані на регулювання виконання трудової

функції державних службовців та суміжних з цим відносин. Тому в нашому

випадку при прийнятті за основу широкого підходу до визначення трудових

правовідносин слід відійти від поділу самих актів за галузевою приналежністю,

натомість відштовхуватися від природи конкретних правових норм у цих актах,

з якої випливає належність того чи іншого положення до сфери трудового або ж

адміністративного права.

На відміну від чинного КзПП, проект ТК пропонує закріпити законодавче

визначення трудових відносин, які в окремих випадках вживаються з

використанням терміна «трудові правовідносини» (стаття 71). Так, згідно зі

статтею 31 проекту трудові правовідносини – це відносини між працівником і

роботодавцем, відповідно до яких працівник за винагороду особисто  виконує

визначену роботодавцем роботу (трудову функцію) під його керівництвом та

контролем з підляганням правилам внутрішнього трудового розпорядку [194].

Таким чином, на законодавчому рівні пропонується закріпити саме вузький

підхід до визначення трудових правовідносин, який базується на трудовій

функції як основній ознаці для віднесення суспільних відносин до наведеної
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категорії. Слід також зазначити, що надане визначення звужується, не

включаючи відносин з охорони праці, кореспондуючих обов’язків роботодавця

щодо забезпечення належних умов праці та дотримання суб’єктивних прав

найманого працівника тощо. Тому вважаємо, що в цьому випадку попередньо

проаналізований підхід до визначення трудових правовідносин у доктрині

навіть з урахуванням вузького розуміння цього поняття більш повно розкриває

сутність досліджуваної категорії. Не має визначення трудових правовідносин у

статті 31 і значної практично-прикладної ролі, оскільки не дозволяє повною

мірою розмежувати трудові відносини від інших, наприклад цивільних. Отже, з

прийняттям нового ТК, де трудові відносини визначаються відповідним чином,

доктринальна розробка сутності та складу досліджуваного поняття не втратить

актуальності.

Також слід зазначити, що пропоновані у проекті ТК положення вказують

на конкретні обставини, з якими трудове законодавство пов’язує виникнення

трудових правовідносин. Ці загальні підстави встановлені у частині третій

статті 31 проекту, відповідно до якої трудові відносини виникають з дня

початку працівником роботи за наказом (розпорядженням) чи з дозволу

роботодавця. Дозволом роботодавця вважається дозвіл, наданий особою, яка

уповноважена від його імені укладати трудові договори. Трудові відносини

виникають зі встановленого у трудовому договорі дня початку роботи також у

разі, якщо працівник не розпочав роботу у відповідний день у зв’язку з

хворобою або іншими поважними причинами, визначеними сторонами

трудового договору [194]. Усе вищенаведене вказує, що подальший вузький

підхід буде домінуючим у науці й практиці трудового права. Однак на

доктринальному рівні з метою проведення комплексних досліджень вважаємо

за допустиме визначити трудові правовідносини у широкому їх праворозумінні,

що сприятиме визначенню комплексної сфери дослідження трудовим правом.

Хоча деякі науковці досліджувану нами категорію визначають за

допомогою іншої термінології, наприклад В.В. Чечоткін визначає цю категорію

як «правовідносини, що становлять предмет трудового права» [200, с. 247-252],

ми все ж вважаємо, що доцільно окреслити аналізоване нами поняття саме як
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трудові правовідносини, попередньо зазначивши, що здійснюємо їх згідно з

широкою концепцією.

Отже, відповідно до широкої концепції визначення поняття трудові

правовідносини – врегульовані нормами трудового права суспільні

відносини між найманим працівником та роботодавцем чи іншим

суб’єктом трудового права з приводу виконання праці та створення

належних умов для цього, а також з приводу реалізації нерозривно

пов’язаних із працею прав та обов’язків, які випливають із системи

трудового права України.

Відповідний більш широкий підхід до розуміння трудових правовідносин

будемо використувати надалі, оскільки він дозволяє більш ґрунтовно підійти до

проблематики розмежування трудових правовідносин у сфері проходження

державної служби від тих, що є адміністративними, та знайти правильне

співвідношення між ними. У будь-якому випадку використаємо це розуміння за

основу для визначення більш вузького досліджуваного нами  поняття.

На думку І.П. Грекова, в межах державної служби існує дві групи

відносин: службово-трудові і державно-службові. Службово-трудові відносини

виникають у зв’язку з укладенням трудового договору чи контракту між

громадянином України та державним органом і стосуються в основному

встановлення, зміни і припинення умов праці службовців. Сферою дії

державно-службових відносин є зовнішні управлінські зв’язки певних

державних інституцій з тими чи іншими учасниками суспільних відносин [8, с.

13]. Цілком слушною є позиція щодо природи двох типів відповідних

суспільних правовідносин, однак ми вважаємо, що вони є більш

взаємопов’язаними. З цього приводу слушно з приводу зв'язків, що виникають

між роботодавцем (керівником органу) і державними службовцями, які

знаходяться в підлеглому становищі та повинні виконувати вказівки свого

керівника, зазначає Н.М. Неумивайченко – останні будуються за лінією

організації й управлінням спільною працею і завжди виступають як внутрішньо

колективні, носять характер виробничого, а не адміністративного управління

[53, с. 161]. З тим необхідно погодитись, адже управлінські зв’язки є і в межах
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приватного підприємства, коли йдеться про організацію трудових

правовідносин у роботодавця. За аналогією такі правовідносини у сфері

державної служби будуть стосуватися праці. Також слід зазначити, що «умови

праці» та «трудові функції», які за природою прийнято вважати суто трудо-

правовими категоріями, визначаються саме статусом державного службовця та

його повноваженнями, які врегульовані у положеннях адміністративного

законодавства. Тому особливу увагу слід звернути надалі на підстави виділення

трудових правовідносин у сфері державної служби з-поміж відповідних інших

відносин.

Визначений І.П. Грековим термін «службово-трудові» правовідносини у

загальноприйнятому його широкому розумінні можна вважати синонімічним із

поняттям «трудові правовідносини у сфері державної служби».

М.М. Клемпарський, присвятивши окрему увагу визначенню службово-

трудових відносин, під цим поняттям розумів двосторонні, взаємні, вольові

правовідносини, які виникають між громадянином України і державним

органом, відповідно до яких громадянин, що набув статусу державного

службовця, за винагороду виконує свої службово-трудові обов’язки згідно із

займаною ним посадою з метою реалізації завдань та функцій, що стоять перед

державним органом, де він працює [50, с. 236]. Якщо провести аналогію із

попередньо аналізованими поняттями «трудових правовідносин», то і в цьому

випадку можна виявити вузький підхід до розуміння цього поняття. Тому

згідно з цим визначенням для віднесення суспільних відносин до цієї категорії

необхідна наявність статусу державного службовця, який набувається зі

вступом на державну службу, про що уповноваженою особою видається наказ.

Така ж концепція виявляється у позиції М.І. Іншина, який виділяв

службово-трудові правовідносини у сфері державної служби як двосторонні

відносини щодо виконання за винагороду роботи за обумовленою

спеціальністю, кваліфікацією або посадою, з підляганням внутрішньому

трудовому розпорядку, які виникають у зв'язку з укладенням трудового

договору чи контракту між громадянином України і державним органом

(установою, організацією) і торкаються в основному встановлення, розвитку,
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зміни й припинення умов праці державних службовців та виступають формою

закріплення їх суб'єктивних трудових прав і обов'язків [6, с. 29]. Якщо у

першому випадку основна прив’язка для віднесення суспільних відносин до

аналізованої категорії робилася до наявності статусу, то у цьому випадку

вчений за основу бере факт укладення трудового договору. Цьому процесу

передує процедура набуття статусу державного службовця, яка полягає у

проходженні конкурсу та визначених в законодавстві перевірок. На нашу

думку, факт набуття статусу та укладення трудового договору співпадають, а

тому обидві позиції щодо виділення визначальних ознак є правильними.

Звертаючи увагу на формулювання аналізованої позиції відомого дослідника в

частині форми реалізації прав та обов’язків, вважаємо запропонувати

доповнити його ознакою «трудових», що буде підставою для відмежування

правовідносин з трудовою природою від публічно-правових відносин.

Однак у науці також існує позиція щодо заперечення виділення

«службово-трудових» правовідносин як поняття. Серед противників

використання цього поняття Н.М. Неумивайченко. Наводячи позицію

Ю.Н. Старілова, що трудові відносини в державному органі нерідко

розглядають як службові, яка дозволяє відмежувати їх особливості,

враховуючи, що службові відносини – це вид трудових відносин [201, с. 683],

вчений вказує, що всупереч правовій регламентації праці державних

службовців, особливістю якої є наявність численних спеціальних норм, правові

відносини на державній службі істотно не відрізняються від правовідносин

інших категорій найманих працівників і тому повинні називатися трудовими

[53, с. 161]. Хоча частково погоджуємося з думкою науковця, однак вважаємо,

що існують суттєві особливості трудових правовідносин у сфері державної

служби, які доцільно розкрити надалі та які є характеристикою цього

особливого виду трудових правовідносин. Доцільність визначення таких

особливостей випливає хоча б з того, що у нашому випадку відбувається

поєднання трудового й адміністративного правового регулювання

досліджуваних нами суспільних відносин.
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З огляду на наведене вище вважаємо за доцільне використовувати для

окреслення предмета нашого дослідження поняття «трудові правовідносини у

сфері державної служби». Перед його визначенням доцільно навести влучну

тезу О.Є. Пашерстніка, який зазначав, що лінія розмежування між трудовим та

адміністративним правом лежить у площині різниці між становищем

державних службовців в трудовому процесі і їх становищем у зовнішньому

середовищі. Відносини із зовнішнім середовищем є галуззю адміністративного

права, а відносини у процесі праці – галуззю трудового права [40, с. 123].

Відповідна ознака повинна знайти своє відображення у визначенні

досліджуваного нами поняття, адже ключовим в окреслені його складу буде

визначення, які ж елементи суспільних відносин складають предмет трудового

права, а які – адміністративного.

Враховуючи все вищенаведене, трудові правовідносини у сфері

державної служби – врегульовані нормами трудового права суспільні

відносини між державним службовцем та державою в особі уповноважених

органів влади чи іншого суб’єкта трудового права, що мають внутрішній

характер та виникають з приводу праці державного службовця або ж з приводу

нерозривно пов’язаних з працею такого державного службовця прав та

обов’язків, кореспондуючих з відповідними повноваженнями держави, що

реалізуються іншими особами, які випливають із системи трудового права

України.

Важливе значення для осмислення природи трудових правовідносин у

сфері державної служби мають особливості, які слід виокремити у цьому

дослідженні.

Автори підручника з трудового права вдало, на наш погляд, розкрили

структуру ознак трудового правовідношення. Так, до загальних ознак

правовідношення науковці віднесли такі:

- сторони правовідношення завжди мають суб’єктивні права та несуть

юридичні обов’язки;

- правовідношення завжди є двостороннім зв'язком;
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- правовідношення є суспільним відношенням, де права та обов’язки

сторін забезпечені можливостями державного примусу;

- правовідношення виступає як конкретний правовий зв'язок.

Спеціальними ознаками трудового правовідношення виділено:

- воно виникає тільки з початком роботи за трудовим договором;

- трудове правовідношення є індивідуальним;

- його суб’єктами є працівник і роботодавець;

- юридичним змістом його є сукупність прав та обов’язків суб’єктів;

- робота виконується за певною професією, спеціальністю, кваліфікацією,

посадою;

- працівник підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку;

- працівник виконує міру праці;

- оплата праці провадиться на підставах, визначених законодавством,

локальним регулюванням і договором сторін [202, c. 11-12].

Очевидно, що цей перелік ознак не є вичерпним, однак останні

характеризують ті основні особливості, які притаманні трудовому

правовідношенню загалом. Правовідношення порівняно з правовідносинами є

більш статичною категорією, розкриваючи на підставі кореспондуючих прав та

обов’язків взаємозв’язок суб’єктів, що існує між ними. При цьому права й

обов’язки можуть бути реалізовані потенційно. Правовідносини ж є

динамічною категорією, у межах якої вже реалізуються ті права та обов’язки на

конкретному проміжку часу. Тому окреслена вище структура ознак може бути

застосована рівною мірою до поняття трудових правовідносин.

Більш вузькі визначальні ознаки у сфері державної служби визначало

багато науковців, серед яких С.С. Студенікін. Вчений зазначає, що особливістю

державно-службових відносин є підстава їх виникнення, вважаючи, що такою

підставою є односторонній адміністративний акт, котрий може бути виданий як

у результаті задоволення бажання працюючого, так і проти його волі [203, с.

83]. У цьому контексті не можемо погодитись із науковцем, адже

адміністративний акт як вольова поведінка суб’єкта владних повноважень, що

спрямована на виникнення, зміну й припинення трудових правовідносин за
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природою мало чим відрізняється від актів роботодавців приватного характеру,

за винятком конкретно передбаченої формально-визначеної процедурної

форми, що притаманна усім сферам діяльності органів державної влади.

О.Є. Пашерстнік зазначав, що регулювання праці державних службовців є

предметом трудового права з особливостями, що частково стосуються всіх

службовців, частково – окремих їх груп. Основні виділені особливості

випливали: а) з підстав виникнення і припинення трудових правовідносин; б) із

встановлення міри праці і міри винагородження за працю [40, с. 123].

Н.М. Неумивайченко, наводячи вказану позицію, зазначає, що ця концепція

повинна бути доповнена такою важливою ознакою, що обумовленість

специфіки трудових відносин має бути повністю характером виконуваної

державної функції [53, с. 157]. З цим повністю можемо погодитись, адже

обов’язки державного службовця, які випливають з його повноважень, є його

трудовими обов’язками, за неналежне виконання яких така особа може бути

притягнутою до дисциплінарної відповідальності.

У контексті розмежування трудових правовідносин та правовідносин у

сфері державної служби як особливого виду трудових правовідносин доцільно

навести позицію М.І. Іншина. Науковець зазначав, що спорідненість чи

неподільність сутності трудових та службово-трудових правовідносин полягає

в тому, що вони мають єдині найсуттєвіші ознаки і властивості. Вчений

продовжує, що, по-перше, вони ґрунтуються на вільному волевиявленні сторін і

виникають на підставі укладання трудового договору чи контракту. По-друге,

на відміну від інших різновидів трудових відносин, трудові й службово-трудові

відносини мають такі особливості: а) вони опосередковують включення

громадян у трудовий колектив, внаслідок чого останні набувають статусу

працівника, службовця, посадової особи конкретної установи, органу чи

організації; б) їх об'єктом є виконання працівником (державним службовцем)

певної трудової функції за відповідною кваліфікацією, спеціальністю,

професією, посадою; в) поведінка сторін правовідносин регламентується разом

із загальним законодавством також нормами локального типу, що містяться в

правилах внутрішнього трудового розпорядку, статутах, положеннях, наказах.
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По-третє, особливістю трудових та службово-трудових правовідносин є

конкретний характер прав та обов'язків сторін. По-четверте, ці правовідносини

будуються на відплатній основі. Права й обов'язки сторін, пов'язані з

винагородою за працю у формі заробітної плати, – необхідний елемент

трудових правовідносин. По-п'яте, правовідносини мають безперервний

характер, оскільки не перериваються після кожного робочого дня. Кожного дня

припиняється лише обов'язок працівника та службовця виконувати окреслене

для нього коло робіт, тобто трудову функцію. По-шосте, трудові та службово-

трудові правовідносини будуються за принципом забезпечення стабільності їх

протікання у просторі й часі. Чинне трудове законодавство та законодавство

про державну службу мають на меті забезпечення якості трудового

правовідношення. По-сьоме, означеним правовідношенням притаманний

особистий елемент, а саме: трудовий та службово-трудовий престиж, авторитет,

ділова репутація, трудова честь і гідність, звання кращого спеціаліста тощо [6,

с. 18]. Вищенаведені спільні особливості тільки підтверджують те, що трудові

правовідносини у сфері державної служби є особливим видом трудових

правовідносин, який реалізується у сфері державної служби, якому притаманні

як загальні, так і спеціальні характерні риси. Співставлення виділених

науковцем ознак, які є визначальними для віднесення суспільних відносин до

категорії трудових, а також наявність усіх інших визначальних ознак,

характерних для будь-який трудових правовідносин, вкотре підтверджує

висновок про те, що проходження державної служби за суттю є трудовими

правовідносинами та повинне бути віднесеним до предмета трудового права як

науки. Це також випливає з єдності та диференціації правового регулювання

праці державних службовців.

О.Є. Пашерстнік одним із перших у радянській доктрині наводить такі

особливості праці державних службовців: діяльність державних службовців

проходить в умовах певного трудового розпорядку; розпорядження

адміністрації є для них обов'язковими; порушення трудової дисципліни

спричиняються до дисциплінарної відповідальності; праця відплачувана й

сплачується за її кількістю і якістю; робочий час регулюється законом;
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державному службовцю забезпечене право на відпочинок, звільнити його

можна лише на підставах, передбачених законодавством про працю, тощо. Усе

це, на думку вченого, вказує на трудову природу правовідносин, які виникають

зі вступом особи на державну службу і співіснують з правовідносинами іншої

правової природи відносно населення, установ, організацій [40, с. 123].

І.М. Іншин зазначає, що до основних ознак, рис та властивостей сучасної

державної служби в підрозділі віднесено: а) це професійна діяльність, тобто

вона є для державного службовця професією – необхідністю виконувати

відповідні посадові повноваження; б) у межах цієї професійної діяльності

реалізується компетенція державних органів; в) змістом діяльності державних

службовців є виконання завдань і функцій держави, необхідних для

життєдіяльності суспільства; г) оплачується з державного бюджету; ґ) має

владний характер і забезпечується заходами державного примусу; д) специфіка

нормативної бази регулювання державної служби знаходить свій вияв у

поєднанні різних галузей права публічно-правової та приватно-правової систем;

е) переважання розумової праці в процесі професійної трудової діяльності,

володіння особливим предметом праці – інформацією; є) здійснюється

відповідно до встановлених кваліфікаційних розрядів; ж) виконання службово-

трудових функцій відбувається відповідно до внутрішнього трудового

розпорядку [204, с. 13]. Виділені науковцем особливості можемо вважати

спеціальними, які характеризують державну службу та вирізняють її з-поміж

інших видів трудової зайнятості населення. Крім цього, відповідні особливості

формують ті основні елементи, які розкривають спрямованість правового

регулювання праці державних службовців, мету та завдання такої діяльності.

З огляду на все вищенаведене, з урахуванням позицій науковців вважаємо

за необхідне доповнити перелік особливостей трудових правовідносин у сфері

державної служби такою сукупністю характерних рис:

- суворе обмеження корупційних діянь;

- вимоги до поведінки державних службовців, які повинні бути

дотримані як в робочий час, так і за його межами;
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- законодавчі повноваження з приводу управління органом, у якому

працює державний службовець;

- похідні зобов’язання з приводу декларування майна;

- встановлення певних обмежень щодо захисту приватності;

- поєднання державної служби з перманентним підвищенням

компетентності.

Наведені характерні риси, на наш погляд, доповнюватимуть структуру

особливостей трудових правовідносин у сфері державної служби, які не є

притаманними трудовим правовідносинам в інших сферах зайнятості. Останні

відображають ті основні тенденції в правовому регулюванні трудової діяльності

у сфері державної служби, а також організації кадрової роботи, які є ключовими

у сучасній політиці з приводу організації трудової діяльності державних

службовців.

З урахуванням характеристики та виділення нового широкого підходу до

розуміння трудових правовідносин як загального поняття та трудових

правовідносин у сфері державної служби як спеціального поняття, можемо

зазначити, що останні розкривають сутність відповідних правовідносин у сфері

державної служби під новим кутом зору.

Зокрема, такий підхід дозволяє проаналізувати широкий спектр трудових

правовідносин у сфері державної служби, який раніше не прийнято було

відносити до сфери регулювання трудовим правом. З цих підстав доцільно буде

дослідити систему відповідних трудових правовідносин у сфері державної

служби в розрізі різних класифікаційних ознак, що здійснимо надалі.

Загалом можемо констатувати, що в науці трудового права існує

правильна тенденція до розширення предмета трудового права новими

правовідносинами, зокрема тими, які випливають із проходження державної

служби. Вважаємо таку тенденцію правильною та резюмуємо, що дослідження

державної служби крізь призму трудового права з урахуванням змін трудового

й адміністративного загального та спеціального законодавства буде особливо

актуальним в найближчий період.
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3.2 Класифікація трудових правовідносин у сфері державної служби

Трудові правовідносини у сфері державної служби відіграють

надзвичайно важливу роль як з економічного, так і з політичного погляду у

структурі ринку праці в державі. Праця державних службовців забезпечує

дотримання правопорядку у різних сферах суспільного життя у державі.

Станом на 31 грудня 2015 р. згідно з даними статистичного бюлетеня

№ 135/0/09.4вн-16 від 20 травня 2016 р. в Україні без урахування тимчасово

окупованих територій АР Крим та зони проведення антитерористичної операції

нараховувалось 351 835 державних службовців і посадових осіб органів

місцевого самоврядування [205]. З-поміж приблизно 16 443 200 зайнятого

населення в Україні можемо констатувати, що лише самих державних

службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування є така кількість,

що може становити значний вплив на усю сукупність соціально-економічних

трудових відносин у державі [206]. При цьому наведені показники стосуються

лише осіб у відповідному статусі без урахування, наприклад, службовців

мілітаризованої служби. Загалом згідно з даними національної статистики

середнє число зайнятого населення у 2015 р. у сфері державного управління й

оборони та обов’язкового соціального страхування з урахуванням тимчасових

працівників, які були залучені до підготовки та проведення виборів депутатів

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, становило у середньому

974 500 осіб [207]. Ця кількість працівників становить 5,9 % від загальної

кількості зайнятого населення, роблячи відносини у сфері державної служби

надзвичайно вагомими як з економічного, так і соціального погляду.

Вочевидь, значна кількість осіб, які знаходяться у трудових

правовідносинах у сфері державної служби, зумовлює диференціацію

правового регулювання праці відповідних державних службовців. Тому

кожному виду посад та й навіть сфері зайнятості в розрізі різних органів

виконавчої влади будуть притаманні як загальні, так і спеціальні особливості,

що випливатимуть зі спеціального правового регулювання праці тих чи інших
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найманих працівників на державній службі. Відповідно доцільним буде

розробити основи класифікації трудових правовідносин у сфері державної

служби, які дозволять розкрити ті чи інші особливості певної групи трудових

правовідносин у сфері державної служби, яким можна розділити на види з

урахуванням підстав для проведення класифікації таких правовідносин.

Актуальність цієї тематики зумовлена відсутністю сучасних комплексних

розробок класифікації трудових правовідносин у сфері державної служби.

Більшість наявних публікацій, що здійснено протягом останніх років,

стосується або ж виділення окремих аспектів трудових правовідносин, що

прямо не стосуються державної служби, або ж виділення видів певних

елементів правовідносин, що виникають між державними органами та особою у

статусі державної служби. Більш ранні комплексні дослідження, що містять ті

чи інші підстави для виділення видів трудових правовідносин у сфері

державної служби, ґрунтувались на положеннях старого законодавства та

доктрини, що з ним пов’язана. Тому з прийняттям нового Закону України «Про

державну службу» актуальність здійснення дослідження класифікації трудових

правовідносин у сфері державної служби є значною.

Суспільна значимість розробки класифікації трудових правовідносин з

правових підстав полягає у значенні виділення тих чи інших видів трудових

правовідносин у сфері державної служби. По-перше, це методологічне значення

для правової та суміжних наук, яке забезпечить структуризацію досліджень на

основі обраної найбільш прийнятної класифікації. По-друге, класифікаційні

основи мають роль для розробки основ нормативно-правових актів, якими

врегульовуються ті чи інші трудові правовідносини у сфері державної служби.

По-третє, ті чи інші основи поділу трудових правовідносин у сфері державної

служби дозволяють осмислити диференціацію правового регулювання різних

видів відповідних правовідносин, виявити недоліки правового регулювання у

тому чи іншому виді досліджуваних правовідносин та запропонувати шляхи їх

оптимізації та розвитку. Усе вищенаведене вкотре підтверджує доцільність

здійснення нових наукових розробок за обраною тематикою.
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Проблемам класифікації трудових правовідносин чи окремих їх елементів

присвячено праці таких науковців, як Л.Я. Гінцбург, М.Г. Александров, С.А.

Іванов, Р.З. Лівшиць, Ю.П. Орловський, А.І. Цепін, О.В.Пятаков, М.П.

Карпушин, О.І. Процевський, Г.І. Чанишева та інші. Праці науковців можуть

бути основою для поділу більш вужчої досліджуваної нами категорії –

трудових правовідносин у сфері державної служби, яку будемо здійснювати,

спираючись на положення нового законодавства.

Слушними є позиції Г. Райта, В.В. Зуя та Ю.П. Битяка, які зазначають, що

класифікація державних службовців допомагає належній організації робочих

місць згідно з посадовими обов’язками та встановленою відповідальністю, а

процес проходження державної служби багато в чому залежить від сфери

діяльності державного службовця, його повноважень [208, с. 80; 209, с. 63].

Повністю погоджуємось, що класифікація державних службовців має

прикладний характер, який проявляється в організації тих чи інших аспектів

праці. Однак це стосується не так самої особи державного службовця, як

сукупності правового регулювання, в якому проявляється його статус зокрема,

та й інших характеристик, наприклад, сфери праці, державного органу тощо.

Якщо ж класифікація самих державних службовців, на нашу думку, зазвичай

ґрунтується на соціальних характеристиках таких осіб (вік, стать, тощо), а

посади мають вже більш другорядне значення, то класифікувавши трудові

правовідносини, де центром розподілу на види буде сукупність положень

законодавства, що регулює ті чи інші суспільні відносини, ми отримаємо, з

нашого боку, більш практично-прикладний результат у контексті розробок

державної служби у трудо-правовому аспекті.

Роль класифікації у сфері нашого дослідження можна визначити з позиції

М.М. Клемпарського, який наголошує, що ґрунтовні критерії проведення

класифікації державних службовців, маючи практичне й теоретичне значення,

зумовлюють пошуки критеріїв як у науці трудового права, які впроваджуються

на практиці. Зазначається, що ефективне та ґрунтовне проведення класифікації

державних службовців як суб’єктів саме трудового права має суттєве значення

для науково обґрунтованого визначення правового статусу різних видів
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держаних службовців як працівників певних державних органів. Саме логічно

виважений та змістовний розподіл державних службовців, з погляду

дослідника, розширить можливості щодо більш точного встановлення кола

посадових та кваліфікаційних характеристик-вимог до державного службовця,

допоможе конкретно та чітко визначити організаційно-правовий режим для

ефективного виконання службово-трудових обов’язків, а також надасть

можливість визначити вичерпний перелік необхідних для ефективного

виконання своєї трудової функції суб’єктивних прав, юридичних обов’язків та

обмежень, пов’язаних зі специфічними умовами проходження служби в

конкретному державному органі, що й обумовлює існування особливостей у

правовому регулюванні відповідних службово-трудових відносин [210, c. 321-

323].

Обґрунтовуючи доцільність та важливість проведення класифікації

державних службовців, М.М. Клемпарський наводить позицію Ю.П. Битяка з

приводу того, що для законодавчого закріплення видів державних службовців,

встановлення категорій та рангів не всі існуючі класифікації мають однакове

значення. Деякі є переважно теоретичними, але безумовно цікавими для

наукових розробок. Головним же цитований науковець вважає обґрунтоване

визначення критерію, який покладається в основу віднесення працівників до

державних службовців та певних їх груп, видів, у зв’язку з чим необхідно, на

думку Ю.П. Битяка, визначити чіткі межі між державно-службовими, публічно-

правовими відносинами та відносинами, що мають приватноправовий характер,

регулюються нормами трудового права, трудовою угодою, контрактом [211, с.

162]. На підставі наведеного резюмується, що проведена класифікація видів

державних службовців як суб’єктів трудового права дозволяє дослідити

правове положення окремого державного службовця та особливості його

службово-трудової діяльності [210, c. 321-323]. Усе вищенаведене відповідає

дійсності, однак для збільшення методологічного й прикладного значення

вважаємо за доцільне спробувати здійснити класифікацію не державних

службовців як суб’єктів, а саме трудові правовідносини, що виникають між

цими суб’єктами державної служби та державою в особі уповноважених
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органів виконавчої влади. Саме така позиція дозволить досягнути тих завдань,

які окреслював перед класифікацією відомий науковець у сфері

адміністративного права Ю.П. Битяк. Більше значення, на наш погляд, такий

підхід матиме як для науки трудового права, так і для практичного аспекту

регулювання трудових правовідносин у сфері державної служби.

М.І. Іншин розуміє державну службу як особливий вид професійної

діяльності [6, с. 5]. Тому слушно буде зазначити, що державна служба як сфера

трудової діяльності особи є відносно відокремленим видом трудової діяльності

особи, яка характеризується спеціальним правовим регулюванням на основі

норм трудового законодавства та спеціального законодавства, яке регулює

особливості трудових правовідносин у сфері державної служби в Україні.

Будучи спеціальним видом трудових правовідносин, на аналізовані нами

відносини, у яких реалізують працю державні службовці, можуть бути

поширеними ті підстави для поділу на види трудових правовідносин, які є

загальними. При цьому з-посеред них слід обрати ті, що вважаємо найбільш

цінними з методологічно-наукової точки зору.

Надзвичайно поширену концепцію поділу трудових правовідносин

обґрунтовував ще Р.З. Лівшиць, відповідно до якої правовідносини у сфері

найманої праці діляться на трудові та супутні їм відносини. Науковець вважає,

що до супутніх трудових відносин слід віднести три групи, розмежування за

якими ведеться на основі ознаки часу дії стосовно трудових. Перша група – це

правовідносини, що передують трудовим правовідносинам, прикладом є

відносини на ринку праці щодо забезпечення зайнятості. Другою групою є

правовідносини, що обслуговують трудові відносини і функціонують водночас

із ними. Як приклад таких правовідносин пропонується участь трудящих в

управлінні виробництвом, колективні переговори, укладення і виконання

колективного договору, встановлення умов праці, охорона праці, контроль і

нагляд за додержанням трудового законодавства, вирішення колективних

трудових спорів, участь профспілок у регулюванні трудових відносин. До

третьої групи відносяться правовідносини, які можуть виникати після

припинення трудових правовідносин, які є підставою для виникнення перших
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[212, с. 21]. Така класифікація для правовідносин у сфері державної служби

відіграє важливе значення з огляду на те, що до вступу особи на державну

службу остання проходить формально визначену тривалу у часі процедуру

конкурсу та перевірок, під час яких виникає значна сукупність спорів. Також

уже після закінчення служби можуть мати місце спори щодо вирішення тих чи

інших питань, зокрема притягнення до дисциплінарної чи матеріально-правової

відповідальності. У цьому розкриваються особливості вступу та припинення

праці особи на державній службі, інші аспекти, що знайшли своє відображення

у новому законодавчому акті та підзаконному нормативно-правовому

регулюванні, яке прийнято відносити до категорії адміністративного

законодавства. Однак за суттю ці правовідносини слід визнати такими, які є

трудовими, адже хоч останні нерозривно пов’язані з адміністративно-правовим

статусом державного службовця та випливають з повноважень такої особи,

однак стосуються вони виконання трудової функції особи на державній службі

та по суті є правовідносинами у сфері праці, які можна віднести до трудових.

Незважаючи на обґрунтованість попередньої класифікації, яку можна

зарахувати до цієї категорії, слід відзначити, що сам фактор часу у більшості

випадків не буде визначальним. Вочевидь, останній можна вважати

визначальною ознакою для тих чи інших сукупностей трудових правовідносин,

однак відповідна ознака, з нашого погляду, не розкриватиме диференціацію

правового регулювання відповідних правовідносин, що зумовлює необхідність

здійснити пошуки інших критеріїв для класифікації.

У цьому контексті цікавим є дихотомічний поділ В.С. Венедиктова,

відповідно до якого трудовим правом регулюються власне трудові

правовідносини і правовідносини, що тісно пов’язані з ними. Науковець вважає,

що з огляду на вищенаведене на підставі специфіки зв’язку відносин із

трудовими правовідносинами усі трудові правовідносини можна поділити на ті,

що передують трудовим, що супутні трудовим, що випливають із трудових

[213, с. 12–14]. Ми ж вважаємо, що більш доцільно поділяти трудові

правовідносини, не змішуючи критерій правової природи та часу виникнення.

Тому, не заперечуючи наведені позиції, трудові правовідносини у сфері
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державної служби слід розділити за двома окремими критеріями, що дозволить

більшою мірою розкрити особливості правової природи наведених

правовідносин.

З окреслених вище підстав слід навести позицію В.В. Чечоткіна, який усі

правовідносини, що складають предмет трудового права залежно від пріоритету

у правовому регулюванні, поділяє на вихідні (основні) та похідні (додаткові).

До вихідних (основних) правовідносин фахівець відносить, власне, трудові

правовідносини, які виникають між найманим працівником і роботодавцем на

підставі факту початку працівником роботи за розпорядженням чи з дозволу

роботодавця. До похідних (додаткових), на думку вченого, належать інші

правовідносини, які тісно пов’язані з трудовими [200, с. 250]. Цю думку,

частково її змінивши, можливо взяти за основу. Як бачимо, автор хоч за суттю

визначає елементи поділу, що є видами за цією підставою класифікації,

правильно, однак, надалі у тлумаченні робить прив’язку до факту початку

роботи у роботодавця, що ми вважаємо доцільно віднести до іншої підстави

класифікації.

Аналізований у цьому випадку підхід до поділу трудових правовідносин,

який має особливе значення для цих правовідносин у сфері державної служби,

бере свої начала ще з радянських часів. Так, Л.О. Сироватська виділяла три

групи трудових відносин: власне-трудові, що виникають у його сторін;

відносини, тісно пов’язані з трудовими, але при іншому суб’єктному складі;

відносини між суб’єктами трудових відносин, які виникають лише при певних

обставинах (наприклад, із відшкодування шкоди, заподіяної працівником

підприємству) [214, c. 174]. Певною неточністю поважного науковця також

вважаємо змішання підстав поділу. На нашу думку, поділ за правовою

природою трудових правовідносин слід здійснювати дихотомічно на власне

трудові та взаємопов’язані з ними правовідносини, усі ж інші будуть мати іншу

підставу поділу – факти, що передують та/або слідують за виконанням основної

трудової функції.

М.Г. Алєксандров до предмета трудового права включав, крім трудових,

похідні від них відносини з нагляду і контролю за охороною праці, відносини з
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розгляду трудових спорів, відносини між профспілкою та адміністрацією, а

також соціально-забезпечувальні відносини [215, с. 20]. Саме відповідний склад

правовідносин може бути віднесеним до категорії тих трудових правовідносин,

що не є власне трудовими. Наприклад, у сучасній доктрині, виділяючи з-поміж

трудових соціально-забезпечувальні правовідносини, їх доцільно визнавати

взаємопов’язаними з ними правовідносинами. Інша ж ситуація, наприклад, з

правовідносинами з приводу розгляду трудових спорів. Якщо такий розгляд

відбувається у межах трудо-правового регулювання, наприклад комісіями з

розгляду трудових спорів, відносини вважатимемо трудовими за суттю, адже

останні врегульовані положеннями законодавства у сфері праці, їхнім об’єктом

виступає праця та нерозривно пов’язані з нею права й обов’язки, що не

регулюються положеннями, які не мають повної чи часткової галузевої

самостійності. Це відповідає окресленим нами визначальним ознакам трудових

правовідносин, які, зокрема, використовуються для відмежування від

правовідносин у сфері державної служби. Якщо ж трудовий спір

розглядатиметься у судовому порядку – правовідносини, хоч і виникли

внаслідок трудових правовідносин та пов’язані ними, за суттю будуть цивільно-

процесуальними, а у випадку державної служби, яка нами аналізується, –

адміністративно-процесуальними правовідносинами. Те ж саме стосується

особливих дисциплінарних комісій з розгляду дисциплінарних справ, які діють

на підставі Закону України «Про державну службу», а провадження у них слід

окреслити як адміністративно-процедурні, що тісно пов’язані з трудовими

правовідносинами. З огляду на вищенаведене слід резюмувати, що наявні

доктринальні класифікації трудових правовідносин, особливо у сфері державної

служби, потребують перегляду підстав поділу, суті виділюваних елементів.

У частині аналізованих правовідносини, пов’язані з трудовими

правовідносинами у сфері державної служби, можливо розділити з інших

підстав, ніж це зазвичай пропонувалося, виділивши класифікаційні види

нижчого порядку [216, с. 174]. З огляду на цілком слушне зауваження науковця

слід у першу чергу чітко звернути увагу на галузеву приналежність, природу та
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взаємообумовленість, виділивши ту підставу поділу, яка надасть найбільш

практичне значення для розкриття тих чи інших видів правовідносин.

Узагальнивши вищенаведені позиції, враховуючи особливості державної

служби як особливої сфери буття трудових правовідносин, а також

методологічну необхідність запропонуємо перші дві загальні підстави поділу,

які усунуть вищенаявні доктринальні проблеми.

Так, за правовою природою трудові правовідносини у сфері державної

служби поділяються на:

- трудові правовідносини у сфері державної служби;

- взаємопов’язані з трудовими правовідносини у сфері державної

служби.

Трудові правовідносини у сфері державної служби, як нами вже

зазначалося, врегульовані нормами трудового права суспільні відносини між

державним службовцем чи кандидатом на зайняття вакантної посади, або ж

особою, яка припинила державну службу, та державою в особі уповноважених

органів влади чи іншого суб’єкта трудового права, що мають внутрішній

характер та виникають з приводу праці державного службовця, або ж з приводу

нерозривно пов’язаних з працею такого державного службовця прав та

обов’язків, кореспондуючих з відповідними повноваженнями держави, що

реалізується іншими особами, які випливають із системи трудового права

України. З цього будемо виходити надалі.

Під наведене праворозуміння не підпадає спектр правовідносин, які

існують у межах державної служби, проте за природою не є трудовими

правовідносинами. До них, наприклад, відносимо соціально-забезпечувальні

правовідносини державних службовців, правовідносини щодо судового

розгляду спорів, які виникають з приводу праці державних службовців,

правовідносини щодо притягнення державних службовців до відповідальності

за порушення своїх обов’язків тощо. Увесь деталізований спектр таких

правовідносин перерахувати буде доволі складно, однак він випливатиме зі

змістовного поділу правовідносин, які не належать до суто трудових.
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З приводу останнього прикладу – притягнення до відповідальності

державних службовців за неналежне виконання своїх обов’язків – слід

зазначити таке. Аналогом таких правовідносин у КЗпП та новому проекті ТК

України є розгляд спорів з приводу праці відповідними комісіями з розгляду

трудових спорів [81; 194]. Однак, якщо останні можна віднести до трудових

правовідносин, оскільки вони є інститутом трудового права та регулюються

законодавством у сфері праці, то здійснення розгляду дисциплінарних справ

щодо державних службовців, на нашу думку, відносити до трудових

правовідносин буде не зовсім коректно. Останні пов’язані з трудовими,

виникають частково з їх підстав, однак такими за визначенням та природою не

є. Це зумовлено тим, що обов’язки та повноваження загалом, які зобов’язані

реалізувати державні службовці, мають подвійну природу. З одного боку, ці

обов’язки є обов’язками з приводу реалізації своєї трудової функції, зокрема її

належного виконання, з іншого – такі обов’язки є реалізацією адміністративно-

правового статусу працівника, що є державним службовцем, при цьому остання

природа у них є домінуючою. Тому вважаємо доволі влучним означення

службово-трудовий статус/права/відносини, що застосовується як правовий

епітет до трудових правовідносин на державній службі у науці. Крім цього,

ураховуючи чітко встановлені адміністративні процедури й правила, за якими

розглядаються дисциплінарні справи, відповідні правовідносини слід віднести

до категорії адміністративних, що тісно пов’язані з трудовими

правовідносинами.

Однак у контексті вищенаведеного не слід ототожнювати будь-які

адміністративні публічно-правові за своєю суттю правовідносини з такими, які

слід віднести до виділеного нами виду «взаємопов’язаних з трудовими

правовідносинами у сфері державної служби», тільки з тих підстав, що останні

здійснюються державними службовцями, які є найманими працівниками.

Наприклад, правовідносини у сфері ліцензування, видачі дозволу, справляння

податків, мають своє спрямування, особливий об’єкт, з приводу якого

виникають та реалізуються аналізовані правовідносини, тощо. Останні,

вочевидь, не слід відносити до виділеної категорії, оскільки у такій класифікації
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буде втрачено практично-прикладний сенс. Натомість лише в розрізі належного

виконання своїх обов’язків посадовою особою в умовах здійснення такого

аналізу дисциплінарною комісією чи іншими уповноваженими особами у сфері

організації дисциплінарної практики факт неналежного виконання державним

службовцем своїх публічно-правових обов’язків (чи лише сам факт аналізу

поведінки державного службовця в цьому розрізі) зумовлює виникнення

взаємопов’язаних з трудовими правовідносин у сфері державної служби.

Окреслені вище правовідносини є поєднанням адміністративного й

трудового регулювання праці державних службовців. Однак кардинально

іншими за правовою природою є правовідносини, які за суттю не пов’язані з

реалізацією публічно-правових повноважень державними службовцями, однак

нерозривно супроводжують трудові правовідносини. Найбільш вдалим

прикладом у цьому випадку є соціально-забезпечувальні правовідносини, які

представлені матеріально-соціальним забезпеченням державних службовців

відповідно та соціальним забезпеченням цих працівників в межах системи

соціального страхування. З урахуванням тенденцій та спрямування реформ у

сферах загальнодержавного соціального страхування державні службовці в

розрізі сфери їхньої діяльності будуть забезпечуватися шляхом загального

соціального забезпечення і спеціальних пенсійних програм. Натомість інші

передбачені спеціальним законодавством інститути соціального забезпечення

окремих категорій державних службовців, наприклад працівників органів

внутрішніх справ, пов’язані з виконанням їхніх функцій, реалізуватимуться

поза відповідною системою зі спеціально передбачених для цього асигнувань

державного бюджету. Ураховуючи загальну тенденцію, можемо констатувати

зростання ролі підзаконного, а надалі й локального регулювання трудових

правовідносин у сфері державної служби.

Окреслене вище дає обґрунтовану підставу здійснити більш глибокий

поділ виділеного нами виду «взаємопов’язаних з трудовими правовідносин у

сфері державної служби» на види нижчого порядку. Однак попередньо слід цю

класифікацію з метою надання їй повноти доповнити ще однією категорією –

правовідносинами, що виникають з підстав, які мали місце у межах трудових
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правовідносин у сфері державної служби, проте за природою не є тісно

взаємопов’язані суто з трудовими правовідносинами. До них віднесемо,

наприклад, адміністративно-процесуальні й цивільно-процесуальні

правовідносини, правовідносини з приводу адміністративної відповідальності,

кримінальні правовідносини, усі з яких виникають із підстав тих фактів, що

мали місце в межах досліджуваних нами трудових правовідносин.

Використавши метод наукової дедукції, найбільш вдалою підставою для

окреслення цих видів нижчого порядку є класифікація на основі ознак

взаємозв’язку з трудовими правовідносинами у сфері державної служби, у яку

органічно вписуються розкриті нами елементи.

Відповідно за ознаками взаємозв’язку з трудовими правовідносинами у

сфері державної служби взаємопов’язані з трудовими правовідносини у сфері

державної служби поділяються на:

- правовідносини, що пов’язані з реалізацією службових повноважень

у державній службі та пов’язані з трудовими правовідносинами

(дисциплінарні провадження, провадження державним органом щодо

притягнення до матеріальної відповідальності тощо);

- правовідносини, що пов’язані з реалізацією публічно-правових

повноважень державними службовцями, однак нерозривно супроводжують

трудові правовідносини (соціально-забезпечувальні правовідносини,

правовідносини з матеріального забезпечення державних службовців

тощо);

- правовідносини, що виникають з підстав, які мали місце у межах

трудових правовідносин у сфері державної служби, проте не мають за

природою тісного взаємозв’язку з суто трудовими правовідносинами

(адміністративно-процесуальні й цивільно-процесуальні правовідносини,

правовідносини з приводу адміністративної відповідальності, кримінальні

правовідносини тощо).

Окреслений вище поділ, по-перше, дозволяє окреслити межі тих

правовідносин у сфері державної служби, які є предметом дослідження наукою

трудового права та трудовим правовим регулюванням, по-друге, усуває
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проблему поєднання декількох підстав поділу у межах однієї класифікаційної

групи, яка виникла ще на етапі радянських досліджень, по-третє, забезпечує

ґрунтовний основний поділ усіх правовідносин з урахуванням правил поділу

понять.

Для повноти аналізу перед підтримкою ключових підстав для поділу

державної служби слід навести широкі класифікації, що мають значення для

трудових правовідносин загалом та для таких правовідносин у сфері державної

служби зокрема. Це окреслить основні підстави поділу понять, що виділяються

науковцями.

Наближеною з попередніми підставою поділу, яку змішували із правовою

природою відносин, також є час виникнення правовідносин. Д.О. Карпенко,

виділяючи інші правовідносини у галузі трудового права, що не пов’язані з

правовідношенням працівника та роботодавця, поділяє їх на ті, що передують

трудовим, та ті, що випливають з них [217, с. 48-52]. Ключовим у цьому

випадку ставиться не причинно-наслідкова обумовленість у правовідносинах, а

фактор часу.

Наведену класифікацію з підстав часу доповнюють також таким

елементом, як правовідносини, що існують разом із трудовими, яку підтримує

колектив авторів одного з популярних підручників з трудового права. Як

приклад наводяться відносини щодо притягнення до дисциплінарної та

матеріальної відповідальності [202, c. 13-14]. Однак основною проблемою

концепції поділу трудових правовідносин на підставі часу є не виділення видів

поділу – останні відповідають правилам поділу понять, а заперечення правової

природи певної категорії правовідносин як трудових та можливість віднесення

тих чи інших видів відносин до більше як однієї класифікаційної групи, що

робить такий поділ недоцільним з погляду дослідження особливостей

правового регулювання конкретного спектру правовідносин.

Підтримує таку позицію В.В. Чечоткін, здійснюючи поділ залежно від

часу виникнення на правовідносини: що передують трудовим правовідносинам

(правовідносини щодо забезпечення працевлаштування і виробничого

навчання); що супутні трудовим, обслуговують їх і функціонують водночас із
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ними (правовідносини щодо участі трудящих в управлінні виробництвом, щодо

укладення і виконання колективного договору, встановлення умов праці, щодо

зміни в організації виробництва і праці, контролю і нагляду за додержанням

трудового законодавства, підвищення кваліфікації, вирішення колективних

трудових спорів, вирішення індивідуальних трудових спорів у процесі трудових

правовідносин, участі профспілок у регулюванні трудових відносин); що

випливають із трудових (щодо вирішення індивідуальних трудових спорів

стосовно звільненого працівника) [200, c. 250]. Наводиться цікава позиція

Д.О. Карпенка, що передують трудовим правовідносини з працевлаштування,

професійної підготовки кадрів безпосередньо на виробництві, а випливають із

трудових організаційно-управлінські правовідносини в галузі праці, з нагляду й

контролю за дотриманням норм трудового законодавства і правоохоронні

правовідносини щодо матеріальної відповідальності та розгляду трудових

спорів [217, с. 48–52]. Як уже зазначалося, одні й ті самі приклади

правовідносин, що наводяться прихильниками такого поділу трудових

відносин, можуть виникати як на початку, так і в процесі чи після наявності

безпосередніх правовідносин між працівником та роботодавцем у процесі

виконання трудової функції.

Більш розширено та, на наш погляд, ґрунтовно продовжує розвивати

окреслену концепцію Ю.П. Дмитренко, розкриваючи на підставі часу

виникнення та функцiонування правовiдносин трудового права, виділяє такі

їхні види: попереднi, які з’являються до появи трудових (зайнятiсть, навчання

та iн.); супутнi, які виникають (чи можуть виникати) та iснують разом з

трудовими (правовiдносини з нагляду за дотриманням трудового

законодавства, охорони працi загальнообов’язкового державного страхування,

пiдвищення квалiфiкацiї тощо); змiннi, що виникають (чи можуть виникати) у

зв’язку з припиненням трудових (правовiдносини стосовно матерiального

забезпечення працiвникiв та iн.); наступнi, котрі виникають або можуть

виникати пiсля припинення трудових правовiдносин (залежать вiд умов працi –

важкi, шкiдливi тощо, реалiзуються при зарахуваннi до трудового (страхового)

стажу при виходi на пенсiю). Слушно науковець встановлює ту особливість, що
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фактично у бiльшостi випадкiв правовідносини, про які йдеться, є перехiдними

вiд трудового права до права соцiального забезпечення; в них найчiткiше

проявляється зв’язок трудового права з правом соцiального забезпечення [69, с.

123]. Хоч відповідна класифікація тяжіє до охоплення та диференціації різних

груп правовідносин за вищевиділеними видами та є більш повною порівняно з

вищенаведеними поглядами, підтримати її не можемо, адже вона ґрунтується на

виключенні зі сфери цього поняття трудових правовідносин значної сукупності

тих відносин, що регулюються положеннями саме законодавства у сфері праці.

Виходячи з вищенаведеного, не заперечуючи можливості поділу трудових

правовідносин у сфері державної служби за фактором часом, зазначимо, що

виділені види, на наш погляд, доцільно визначати не як правовідносини,

суміжні з трудовими та такі, що передують трудовим правовідносинам, а як

правовідносини, що передують початку виконання трудової функції, або ж

виникають на її основі надалі. За такого підходу при визнанні саме тих

відносин, які передують трудовій функції або ж виникають на їх основі,

трудовими поділ правовідносин у сфері державної служби узгоджуватиметься з

предметом правового регулювання трудовим правом.

Враховуючи вищенаведене, за фактором часу трудові правовідносини у

сфері державної служби можна поділити на:

- правовідносини, що передують початку проходження державної

служби;

- правовідносини, що виникають у процесі проходження державної

служби;

- правовідносини, що виникають після припинення проходження

державної служби.

Хоча наведений поділ повною мірою не вирішує проблеми можливості

віднесення тих чи інших груп правовідносин до більше ніж одного з наведених

видів, однак дозволяє розмежувати певні види правовідносин, що

характеризуються особливістю правового регулювання у сфері державної

служби. Наприклад, вступу на державну службу завжди передуватиме

процедура проходження конкурсу кандидатом, яку можна віднести до
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правовідносин, що виникають з приводу волевиявлення особи на реалізацію

права на працю на державній службі.

У науці також поширеним є поділ трудових правовідносин на види

залежно від підстав їх виникнення. Так, В.В. Чечоткін трудові правовідносини

поділяє на такі, підставами виникнення яких є: трудовий договір;

адміністративно-правовий акт (призначення на посаду державного службовця,

направлення громадянина державною службою зайнятості на роботу, розподіл

молодих фахівців та ін.); факт обрання на відповідну посаду (за конкурсом, на

виборну посаду тощо); факт погодження з відповідними особами (тільки за

згодою одного з батьків чи особи, що його заступає, можуть прийматися на

роботу особи, які досягли 15 або 14 років); факт фактичного допуску

працівника до роботи; момент виникнення індивідуального або колективного

трудового спору [200, c. 250]. У випадку ж із досліджуваними нами

правовідносинами підстави для виникнення трудових правовідносин будуть

уніфікованими. Щодо початку проходження державної служби підставою для

виникнення відповідних трудових правовідносин з приводу виконання трудової

функції буде видання адміністративно-правового акта, щодо підстав початку

правовідносин з приводу проходження конкурсу – факт подачі заяви та

документів кандидатом на зайняття вакантної посади у сфері державної служби

тощо, щодо правовідносин з приводу притягнення до матеріальної

відповідальності – факт початку провадження, який оформлюється наказом

тощо. Загалом слід зазначити, що для трудових правовідносин у сфері

державної служби характерна значна формалізованість, що робить наказ як вид

адміністративно-правового акта індивідуальної дії, на підставі якого виникають

права й обов’язати, а отже, і правовідносини є основною формою і фактом, з

яким пов’язано виникнення трудових правовідносин.

Ще одним з найбільш поширених поділів правовідносин у доктрині

трудового права є загальний поділ усіх трудових правовідносин на

індивідуальні й колективні. Останній є загальним та може бути застосованим до

усіх правовідносин, однак для відносин у сфері державної служби має особливе

значення з огляду на неналежне правове забезпечення й прямі обмеження щодо
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колективних трудових правовідносин у сфері державної служби, наприклад на

участь у страйку. З прийняттям нового Закону України «Про державну службу»

правове забезпечення колективних трудових правовідносин було значно

розширене, однак усе ще залишаються напрями, де з організаційного чи

правового погляду колективні трудові правовідносини у сфері державної

служби повинні бути оптимізованими.

Окреслений дихотомічний поділ трудових правовідносин відображений,

наприклад, у позиції Н.Б. Болотіної [103, с. 50], В.В. Чечоткіна [200, с. 248-249]

та багатьох інших. В основі цього поділу лежить підхід до надання особливої

ваги колективним правовідносинам, з чим необхідно погодитись. Інші ж

науковці, серед яких В.І. Прокопенко [51, с. 24] й Д.О. Карпенко [217, с. 48-52],

розглядають колективні правові відносини у межах класифікації трудових

правовідносин за змістом, де поділ дихотомічним не є. Вважаємо, що як

перший, так і другий підхід є правильним, оскільки, говорячи про колективні

трудові правовідносини, мають на увазі як суб’єкта (трудовий колектив,

профспілкові організації тощо), так і зміст – захист трудових прав та інтересів

найманим працівником у межах відповідних рухів.

Г.І. Чанишева запропонувала класифікувати колективні трудові

правовідносини за змістом, виділяючи правовідносини за участі працівників,

їхніх представників в управлінні підприємствами (установами, організаціями);

правовідносини за участі трудових колективів у встановленні та зміні умов

праці; з ведення колективних переговорів, укладення, зміни та виконання

колективних угод і колективних договорів; правовідносини з діяльності

професійних спілок, інших представників працівників та організацій

роботодавців (їхніх об’єднань) у соціально-трудовій сфері; правовідносини з

вирішення колективних трудових спорів [218, с. 45]. Більшість із

правомочностей, які реалізуються у наведених групах правовідносин,

врегульовано у новому Законі України «Про державну службу» [31], що робить

класифікацію колективних трудових правовідносин доцільною для

застосування при дослідженні нашого об’єкта.
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Також цікавим є тотальний дихотомічний поділ усіх трудових

правовідносин на охоронні й регулятивні, що випливає з поділу норм

законодавства у сфері праці на відповідні види. До таких науковців, що

здійснювали розробки проблематики охоронних і регулятивних норм, можна

віднести Ю.Ю. Івчука [219, c. 63-65], О.І. Жолнович [220, c. 37, 38],

С.В. Чорноп’ятова та інших. Останній на їхній основі виділив регулятивні й

охоронні трудові правовідносини [221, c. 130-136], з чим можливо цілком

погодитись. Регулятивним правовідносинам у сфері державної служби

притаманні відносини з приводу організації праці у досліджуваній сфері.

Зазвичай відповідний процес здійснюється в межах ієрархічної структури

державного органу та його повноважень. Натомість охоронним

правовідносинам притаманна подвійна спрямованість, на відміну від звичайних

трудових правовідносин. З одного боку, у межах охоронюваних трудових

правовідносин здійснюється захист прав державних службовців, які

випливають із трудових правовідносин, з іншого – захисту у цих же трудових

правовідносинах підлягає адміністративний правопорядок у сфері державної

служби, у чому забезпечуються законність і верховенство права в діяльності

публічної адміністрації.

Однією з найбільш поширених підстав класифікацій трудових

правовідносин є їх поділ за юридичним змістом. Більшість дослідників, що

торкалися класифікації у своїх працях, здійснювали поділ за відповідними

критеріями. Так, С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко відзначають, що видам

суспільних відносин, які складають предмет трудового права України,

відповідають і певні види правовідносин у сфері трудового права, до яких вчені

відносять: трудові; із зайнятості та працевлаштування; організації та управління

працею; щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

працівників; пов’язані з матеріальною відповідальністю працівників і

роботодавців; із соціального партнерства; встановлення умов праці; з розгляду

трудових спорів та з нагляду і контролю за додержанням законодавства про

працю [150, c. 182]. Вважаємо, що наведений перелік не є вичерпним.
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Д.О. Карпенко, будучи прихильником вузького складу поняття трудових

правовідносин, виділяє такі правовідносини, як правовідносини із забезпечення

зайнятості та працевлаштування; трудові правовідносини працівника з

роботодавцем; колективні правовідносини (трудового колективу і профкому з

роботодавцем і його адміністрацією); правовідносини з професійної підготовки

працівників безпосередньо на виробництві; правовідносини з нагляду за

дотриманням норм трудового законодавства; правоохоронні правовідносини

(щодо матеріальної відповідальності сторін трудового договору за заподіяну

шкоду, з розгляду трудових спорів тощо) [217, с. 48–52].

Більш вдалим, на нашу думку, є поділ трудових правовідносин, що

складають предмет трудового права, здійснений В.В. Чечоткіним за змістом.

Згідно з цим поділом трудовими виділено правовідносини з приводу:

працевлаштування; професійної підготовки кадрів на виробництві;

перепідготовки і підвищення кваліфікації; власне трудових правовідносин;

участі трудящих в управлінні виробництвом (управлінські правовідносини);

організації на виробництві оплати праці, охорони праці, внутрішнього

трудового розпорядку, часу відпочинку (організаційні правовідносини);

нагляду і контролю за дотриманням норм трудового законодавства;

дисциплінарної відповідальності; матеріальної відповідальності; розгляду

трудових спорів [200, c. 252]. Хоча цей поділ не позбавлений недоліків, однак з

огляду на багатогранність предмета трудового права визначити єдину

моністичну підставу для класифікації трудових правовідносин виявляється

доволі складно. Відповідно погляд кожного з науковців тією чи іншою мірою

буде характеризуватися певними особливостями.

Кардинально інший підхід відображений у О.І. Процевського [222], який

класифікує суспільні відносини, що є предметом трудового права, на чотири

групи: а) відносини, які виникають в результаті реалізації громадянами

здатності до праці; б) відносини, які забезпечують охорону і розвиток трудової

діяльності працівників; в) відносини, які виникають в результаті неналежного

виконання трудових обов’язків сторонами трудових і тісно пов’язаних з ними

відносин; г) організаційно-управлінські відносини, в яких беруть участь
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представники працівників, профспілки та трудовий колектив, а також суб’єкти

соціального партнерства, діалог [223, с. 119].

Порівняно з наведеним поділом трудових правовідносин за змістом

Ю.П. Дмитренко пропонує більш широку класифікацію системи цих відносин:

безпосередньо трудовi правовiдносини (виникають в бiльшостi випадкiв на

пiдставi укладення трудового договору та контракту); правовiдносини з

соцiального партнерства (у тому числi організаційно-управлiнськi);

правовiдносини з працевлаштування громадян; правовiдносини з приводу

професiйної пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї; правовiдносини стосовно

нагляду за охороною працi й дотриманням трудового законодавства;

правовiдносини з розгляду трудових спорiв; правовiдносини з матерiального

забезпечення працiвникiв за рахунок коштiв державного соцiального

страхування (в окремих випадках) [69, c. 122-123]. Усі вищенаведені види

правовідносин можна вдало екстраполювати як методологічну основу для

почергового дослідження усієї сукупності відповідних правовідносин у сфері

державної служби в Україні.

І.А. Римар пропонує за змістовним критерієм поділити трудові

правовідносини на правовідносини з: укладення, зміни та припинення

трудового договору; захисту персональних даних працівника; робочого часу;

часу відпочинку; нормування і оплати праці; охорони здоров’я працівників на

виробництві; безпеки та гігієни праці; професійного навчання, перепідготовки і

підвищення кваліфікації працівників; дисципліни праці; матеріальної

відповідальності сторін трудового договору; досудового вирішення

індивідуальних трудових спорів [224, c. 63]. Не вдаючись у детальний аналіз,

зазначимо, що підтримуємо поділ трудових правовідносин за змістом як один із

суттєвих методологічних основ для деталізованої розробки об’єкта

дослідження. Вважаємо, що усі з вищенаведених поглядів мають право на

існування, а підстави для класифікації можуть бути застосованими у сфері

державної служби.

Не заглиблюючись у пошук єдиної правильної класифікації трудових

правовідносин у сфері державної служби, слід підкреслити, що визначити
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вичерпний та єдиний перелік видів досліджуваних відносин є малоймовірним.

Тому слід залишити за кожним з дослідників цього об’єкта можливість

керуватися методологічною доцільністю обрати саме таку класифікацію та види

трудових правовідносин, які найбільше сприятимуть досягненню цілей

дослідження.

Потрібно звернути увагу і на класифікацію на підставі суб’єктного складу

правовідносин. В.В. Чечоткін, наприклад, брав за основу для виділення видів

трудових правовідносин на підставі суб’єктного складу концепцію

дихотомічного поділу системи трудових правовідносин на такі, які складають

предмет трудового права, переділяються на індивідуальні та колективні.

Індивідуальні правовідносини, зазначає фахівець, виникають, з одного боку,

між найманим працівником, а з іншого – між власником підприємства,

установи, організації (у нашому випадку державним органом); уповноваженим

органом власника підприємства, установи, організації; фізичною особою –

суб’єктом підприємницької діяльності; фізичною особою, яка не є суб’єктом

підприємницької діяльності; органом, що розглядає індивідуальні трудові

спори. Індивідуальні правовідносини, на думку науковця, виникають також між

роботодавцем та органом із працевлаштування. Вчений продовжує, що

колективні трудові правовідносини виникають, з одного боку, між трудовим

колективом або органом, що представляє інтереси трудового колективу

(трудових колективів), а з іншого – між власником підприємства, установи,

організації; уповноваженим органом власника підприємства, установи,

організації; об’єднанням роботодавців; органом, що представляє інтереси

об’єднання роботодавців; органом, що розглядає колективні трудові спори [200,

с. 250]. Також слід зазначити, що не лише трудо-правовий статус може бути

підставою для здійснення відповідних класифікацій, але й рівною мірою це

може бути характеристика суб’єктів трудових правовідносин у сфері державної

служби.

Так, М.М. Клемпарський, розглядаючи конкретний державний орган у

сенсі місця роботи державного службовця як суб’єкта трудового права, поділяв

державних службовців суб’єктів на працівників органів виконавчої влади:
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Кабінету Міністрів, міністерств, місцевих державних адміністрацій та їхніх

апаратів, органів законодавчої чи судової влади, прокуратури, дипломатичної

служби, податкової адміністрації митного контролю, контрольно-ревізійної

служби, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, військових

формувань тощо [210, c. 320]. На основі цього науковець здійснює більш

узагальнену класифікацію на працівників органів законодавчої, судової та

виконавчої влади. Хоча відповідний поділ не враховує державних службовців

тих органів, що не належать до жодної з гілок влади, останній має право на

існування, якщо усі інші органи, крім законодавчих, віднести до категорії

органів виконавчої влади, доповнивши класифікацію ще й органами місцевого

самоврядування.

С.М. Прилипко і О.М. Ярошенко класифікують трудові правовідносини

залежно від (а) суб’єктного складу (неповнолітні, жінки, інваліди та ін.), (б)

виду діяльності (лікарі, вчителі, металурги, медики, державні службовці,

посадові особи органів місцевого самоврядування), (в) характеру правового

зв’язку (постійні, тимчасові, сезонні працівники та ін.) [150, с. 186]. Вочевидь, з

цих підстав можливо виділити види правовідносин у сфері державної служби,

однак, на відміну від попередніх класифікацій, окреслена класифікація матиме

більшою мірою соціально-економічне, ніж трудо-правове значення.

Повертаючись до публікації М.М. Клемпарського, варто звернути увагу,

що науковець наголошував на практичному значенні класифікації державних

службовців як суб’єктів трудового права з огляду на наявність особливостей

правового регулювання службово-трудових відносин державних службовців,

викликаних специфічними функціями та завданнями відповідного державного

органу [210, c. 320]. Підтримуючи думку науковця, зазначимо, що у цьому

напрямі, ставлячи за завдання розробити класифікаційну основу для аналізу

загального та спеціального правового регулювання праці державних

службовців, більш доцільно, з нашого погляду, трудові правовідносини

виділяти не з підстав ознак суб’єкта, а з підстав ознак законодавчих актів,

якими регулюється праця державних службовців у тому контексті, чи є такі

закони загальними чи спеціальними у сфері державної служби.
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З огляду на все вищенаведене, на характеристику сфери правового

регулювання законодавчого акта, на підставі якого виникають трудові

правовідносини у сфері державної служби, їх можна поділити на:

- трудові правовідносини, що регулюються загальним законодавчим

актом з приводу державної служби;

- трудові правовідносини, що регулюються спеціальним

законодавчим актом.

При цьому під спеціальним законодавчим актом мається на увазі саме

закон, яким врегульовано трудову діяльність окремих категорій державних

службовців. Прикладом можуть бути спеціальні Закони України «Про

Національну поліцію України» [225], «Про Службу безпеки України» [226],

«Про Національне антикорупційне бюро України» [227] тощо. Тому не слід у

цій класифікації відносити правовідносини, правове регулювання яких

деталізується у підзаконних нормативно-правових актах, однак законодавчою

основою для відповідного регулювання є Закон України «Про державну

службу» [31].

Ще однією прийнятою у науці класифікацією є поділ трудових

правовідносин залежно від видів норм, які їх врегульовують, на процедурні,

процесуальні та матеріально-правові правовідносини [200, c. 252]. В.В.

Чечоткін, наприклад, деталізовує розуміння наведеної класифікації так.

Матеріально-правові правовідносини, на думку вченого, виникають у

результаті дії матеріальних норм трудового права щодо оплати праці, робочого

часу, часу відпочинку, дисципліни праці, дисциплінарної та матеріальної

відповідальності. Процедурні правовідносини виникають щодо процедури

оформлення прийняття працівника на роботу, його переведення, звільнення,

притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, встановлення

правил внутрішнього трудового розпорядку, процедури прийняття

колективного трудового договору, правил внутрішнього трудового розпорядку,

утворення профспілкової організації на виробництві тощо. Процесуальні

правовідносини виникають у процесі розгляду індивідуальних спорів у комісіях

з розгляду трудових спорів або у суді, а також у процесі діяльності примирної
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комісії, трудового арбітражу у вирішенні колективного трудового спору тощо

[200, c. 252]. З огляду на вищенаведену специфіку трудових правовідносин у

сфері державної служби, а також нашого особистого більш вузького розуміння

процесуальних правовідносин як відносин з приводу розгляду трудових чи

інших спорів судом слід зазначити, що останні за природою у цій сфері не

будуть трудовими правовідносинами. Натомість розгляд дисциплінарних справ

щодо державних службовців комісіями з розгляду дисциплінарних трудових

спорів слід віднести до категорії процедурних правовідносин. Отже, якщо вести

мову про класифікацію власне трудових правовідносин у сфері державної

служби, доцільно виключити такий вид правовідносин, як процесуальні, з

наведеної класифікації. Якщо ж здійснювати класифікацію усієї системи

трудових та пов’язаних з ними правовідносин, у тому числі тих, що виникають

з підстав трудової діяльності державних службовців, – у такому разі виділення

процесуальних правовідносин буде обґрунтованим.

Ще одна ґрунтовна класифікація, яка поділяє усі трудові правовідносини

залежно від характеру служби на правовідносини у межах цивільної та

воєнізованої служби. На важливість виділення відповідних правовідносин

вказували М.І. Іншин [6, с. 6], П.Д. Пилипенко та багато інших. Останній до

відповідних категорій відносив військовослужбовців Збройних Сил України,

Прикордонних військ, Управління охорони вищих посадових осіб України,

Служби безпеки України, інших військових формувань, утворених відповідно

до законодавства України, осіб начальницького і рядового складу органів

внутрішніх справ та податкової міліції [228, c. 3]. Більшу кількість видів у

межах відповідної класифікації виділяв В.Ш. Шайхатдинов: військову службу

(у Збройних Силах, внутрішніх військах, органах державної безпеки),

воєнізовану службу (в органах внутрішніх справ, податковій міліції, митних

органах та ін.), а також цивільну службу (в органах законодавчої, виконавчої,

судової влади, органах прокуратури та ін.) [229, c. 10]. Хоча остання позиція

має право на існування, ми вважаємо, що поняття «воєнізована» служба більш

доцільно з етимологічного погляду тлумачити у широкому розумінні, що

охоплює військову службу та службу у воєнізованих збройних формуваннях
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(цей термін можна вважати національним аналогом запозиченого слова

«мілітаризована»).

Наближеною ґрунтовною класифікацією державної служби, в межах якої

існують трудові правовідносини, без врахування воєнізованих В.Б. Авер'янов

пропонує виділити два види державної служби: професійну, яка б охоплювала

адміністративну службу (службу в державних органах, їхніх апаратах, місцевих

органах самоврядування); спеціалізовану службу (судові органи, органи

прокуратури, внутрішніх справ, державної безпеки, митні); цивільну службу

(державні установи); службу за договором (контрактом) або позапрофесійну

(політичні посади, допоміжні, обслуговуючі посади) [230, с. 31]. Розмежування

відповідних посад має особливе практично-прикладне значення, оскільки

трудові правовідносини у виділених видах розрізняються не лише правовим

регулюванням, але й самою природою трудових правовідносин та характером

здійснюваної праці.

З наведеного прикладу Ю.П. Битяк зазначав, що важливе значення має

відокремлення політичної діяльності від державної служби. Зазначається, що

державна служба характеризується такими ознаками, як стабільність,

професіоналізм державної служби, встановлення порядку вступу на державну

службу, її проходження, припинення та ін. Натомість резюмується, що ні на

законодавчому рівні, ні в науковому плані питання про те, які посади належать

до політичних, а які до адміністративних (державної служби), не вирішене. З

огляду на наведене пропонується за основу розгляду цього питання взяти саме

політичний аспект державної служби, оскільки це має значення і для

визначення такого особливого виду службової діяльності, як патронатна служба

[231, c. 33-34]. У контексті наведеного слід зазначити, що прийнятий Закон

України «Про державну службу» вирішив окреслені питання, ввівши термін

«політичної посади» та врегулювавши особливості проходження патронатної

служби.

З огляду на вищенаведене на основі нового законодавства трудові

правовідносини у сфері державної служби поділяються на:
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- загальні правовідносини, пов’язані з проходженням державної

служби;

- спеціальні правовідносини, пов’язані з проходженням патронатної

служби;

- спеціальні правовідносини, пов’язані з обійманням політичних

посад на державній службі.

Враховуючи все вищенаведене, можемо констатувати, що в науці є безліч

підходів до поділу трудових правовідносин загалом та трудових правовідносин

у більш вужчій сфері – державній службі зокрема. Крім цього, із суміжних

класифікацій обов’язкових елементів трудових правовідносин можна виділити

ще й додаткові підстави для поділу системи трудових правовідносин у сфері

державної служби на види.

Вищенаведені наявні у науці класифікаційні підходи нами запропоновано

доповнити такою класифікацією трудових правовідносин у сфері державної

служби:

1) за правовою природою трудові правовідносини у сфері державної

служби поділяються на:

- трудові правовідносини у сфері державної служби;

- взаємопов’язані з трудовими правовідносини у сфері державної служби;

- зі свого боку за ознаками взаємозв’язку з трудовими правовідносинами

у сфері державної служби взаємопов’язані з трудовими правовідносини у сфері

державної служби поділяються на:

- правовідносини, що пов’язані з реалізацією службових повноважень у

державній службі та пов’язані з трудовими правовідносинами (дисциплінарні

провадження, провадження державним органом щодо притягнення до

матеріальної відповідальності тощо);

- правовідносини, що пов’язані з реалізацією публічно-правових

повноважень державними службовцями, однак нерозривно супроводжують

трудові правовідносини (соціально-забезпечувальні правовідносини,

правовідносини з матеріального забезпечення державних службовців тощо);
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- правовідносини, що виникають з підстав, які мали місце у межах

трудових правовідносин у сфері державної служби, проте не мають за

природою тісного взаємозв’язку з суто трудовими правовідносинами

(адміністративно-процесуальні й цивільно-процесуальні правовідносини,

правовідносини з приводу адміністративної відповідальності, кримінальні

правовідносини тощо);

2) за фактором часу трудові правовідносини у сфері державної служби

поділяються на:

- правовідносини, що передують початку проходження державної служби;

- правовідносини, що виникають у процесі проходження державної

служби;

- правовідносини, що виникають після припинення проходження

державної служби;

3) на підставі характеристики сфери правового регулювання

законодавчого акта, на підставі якого виникають трудові правовідносини у

сфері державної служби поділяються на:

- трудові правовідносини, що регулюються загальним законодавчим

актом з приводу державної служби;

- трудові правовідносини, що регулюються спеціальним законодавчим

актом;

4) на основі нового законодавства трудові правовідносини у сфері

державної служби можна поділити:

- загальні правовідносини, пов’язані з проходженням державної служби;

- спеціальні правовідносини, пов’язані з проходженням патронатної

службі;

- спеціальні правовідносини, пов’язані з обійманням політичних посад на

державній службі.

Відповідна класифікація має не лише теоретично-правове значення, але й

допомагає поділити об’єкт дослідження на елементи, що характеризуються

своїми особливостями, у межах яких можна здійснювати більш деталізовані

комплексні наукові розробки.
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3.3 Особливості виникнення, розвитку та припинення трудових

правовідносин у сфері державної служби

Попередньо віднісши до категорії трудових правовідносин також ті

суспільні відносини, що виникають з приводу виникнення, проходження та

припинення трудових відносин у сфері державної служби, слід проаналізувати

їх особливості, адже порівняно із загальним правовим регулюванням трудових

правовідносин у цьому плані Закон України «Про державну службу» містить

суттєві відмінні положення, які розкривають загальну характеристику та

особливості тих елементів системи трудових правовідносин у сфері державної

служби.

Актуальність дослідження полягає у такому. По-перше, було прийнято

новий Закон України «Про державну службу», яким внесено нові положення

щодо загального регулювання трудових правовідносин у сфері державної

служби, зокрема в частині виникнення, розвитку та припинення трудових

правовідносин. По-друге, на цей момент знаходиться на розгляді проект ТК

України № 1658, у якому повинні бути врегульовані загальні аспекти

виникнення розвитку та припинення трудових правовідносин. По-третє,

відбувається процес оновлення спеціального законодавства, яким регулюються

правові основи правового регулювання виникнення, розвитку та припинення

трудових правовідносин у сфері державної служби. Усе вищенаведене свідчить

про неабияку доцільність здійснювати науково-практичні розробки на умовах

генезису та розвитку правового регулювання праці державних службовців в

Україні.

Значимість дослідження розкривається крізь призму його науково-

прикладного значення. Аналіз особливостей виникнення, припинення й

розвитку трудових правовідносин у сфері державної служби має значення для

комплексної розробки обраного предмета дослідження і може бути

використаний як в навчальній та науковій сферах, так і у практичній діяльності
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щодо організації трудових правовідносин у сфері державної служби, у тому

числі для подальшої регламентації цих правовідносин на підзаконних та

локальних рівнях.

Дослідженню тих чи інших аспектів проблем виникнення, розвитку й

припинення трудових правовідносин присвячені праці таких науковців, як

М.Г. Александрова, М.Й. Бару, Н.Б. Болотіної, В.С. Венедиктова,

Г.С. Гончарової, В.В. Єрьоменка, В.В. Жернакова, П.І. Жигалкіна, І.В. Зуба,

Р.І. Кондратьєва, Л.І. Лазор, Н.М. Неумивайченко, А.Ю. Пашерстника,

П.Д. Пилипенка, В.І. Прокопенка, О.І. Процевського, В.Г. Ротаня,

Б.С. Стичинського, Є.А. Суботіна, Г.І. Чанишевої, О.М. Ярошенка та багатьох

інших. Однак наведені вище законодавчі зміни та продовження законотворчого

процесу, необхідність деталізації на підзаконному й локальному рівнях

правового регулювання трудових правовідносин у сфері державної служби

зумовлюють необхідність проведення нового комплексного дослідження за

обраною проблематикою.

Виникнення трудових правовідносин у сфері державної служби

характеризується сукупністю особливостей, що випливають зі спеціального

регулювання праці державних службовців. Хоча за певними категоріями

державної служби закріплено свої особливі положення, що здійснюють

регулювання трудової діяльності цієї категорії працівників, завданням у цьому

дослідженні ставимо проаналізувати відповідні особливі риси правового

регулювання, що є загальними для сфери державних службовців.

З огляду на те, що основи правового регулювання підстав виникнення

трудових правовідносин ґрунтуються на відповідному спеціальному

законодавстві, яке бере свою основу у законодавчих актах трудового права, в

останніх відображено найбільш загальні аспекти регулювання виникнення

трудових правовідносин, а також ті норми, що не набули свого відображення у

спеціальному Законі України «Про державну службу». При цьому слід мати на

увазі, що законодавством у сфері трудових правовідносин передбачено такі

загальні особливості, які притаманні усім трудовим правовідносинам без

винятку.
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Слід здійснити ремарку, що термін «виникнення трудових

правовідносин» вжитий для цілей цього підрозділу у вузькому розумінні,

описуючи процедуру, спрямовану на набуття статусу державного службовця,

яку можемо віднести до категорії трудових правовідносин у широкому значенні

цього слова.

Як випливає з позиції П.Д. Пилипенка, Кодекс законів про працю України

передбачає дві підстави виникнення трудових правовідносин: трудовий договір

та контракт. Разом з тим до фактичних підстав науковець відносить такі

юридично значимі факти, як акт призначення на посаду; акт обрання на посаду;

рішення конкурсної комісії; судове рішення про укладення трудового договору;

направлення на роботу уповноваженим законом органом у рахунок

встановленої квоти [232, с. 239]. Щодо наведених підстав слід резюмувати, що

виникнення трудових правовідносин завжди має під собою наявність трудового

договору, оскільки це по суті є угодою про виконання праці. При цьому

ключовим у такому випадку для наявності трудового договору є не сама його

форма, а факт наявності домовленості з приводу виконання тієї чи іншої роботи

й відповідний допуск до такої роботи. Контракт зі свого боку є особливим

видом трудового договору, а його відсутність не може бути розтлумаченою як

відсутність підстав для виникнення трудових правовідносин щодо

безпосереднього виконання трудової функції. Усі інші підстави для виникнення

трудового договору слід тлумачити як передумови для його укладення.

З цього приводу слід навести влучну думку В.А. Андронової, яка вказує,

що трудовий договір є універсальним юридичним фактом у трудовому праві,

оскільки є підставою виникнення не тільки індивідуальних трудових

правовідносин, але й окремих видів колективних трудових правовідносин

(наприклад, з участі працівників в управлінні організацією). У випадках і

порядку, передбачених законодавством і статутними документами, трудові

відносини виникають на підставі трудового договору в результаті: 1)

призначення на посаду або затвердження на посаді; 2) обрання на посаду; 3)

обрання за конкурсом на заміщення відповідної посади; 4) направлення на

роботу уповноваженим відповідно до закону органом у рахунок встановленої
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квоти; 5) судового рішення про укладення трудового договору; 6) направлення

для проходження альтернативної (невійськової) служби [233, с. 16]. Саме це

розмежування трудового договору як підстави для початку виконання трудової

функції у сфері державної служби та інших підстав потрібно взяти за основу.

При цьому обрання за конкурсом та усі вищенаведені обставини є підставами

для укладення трудового договору, а не для здійснення безпосередньої трудової

функції. Це проявляється і у випадку з державною службою, де проходження

відкритого конкурсу за формально встановленими процедурами є обов’язковою

підставою для вступу у трудові правовідносини.

Так, у випадку зайняття посади на державній службі необхідно здійснити

проходження конкурсу, а також перевірки відповідно до Законів України «Про

запобігання корупції» [234] та «Про очищення влади» [235]. Вже після цього

відбувається призначення особи на державну службу, внаслідок чого

відбувається призначення особи на ту чи іншу вакантну посаду. Наведене

можна окреслити як одну з особливостей виникнення трудових правовідносин.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про державну службу» вступ на

державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на

посаду державної служби за результатами конкурсу. Натомість у частині другій

наведеної статті встановлено, що прийняття громадян України на посади

державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків,

передбачених цим Законом [31]. На відміну від інших сфер зайнятості, конкурс

є обов’язковою та надзвичайно важливою характеристикою сукупності

трудових правовідносин у сфері державної служби. Саме він є тим засобом,

який дозволяє забезпечити обрання кращих фахівців на роботу, що пов’язана з

відповідальністю за впровадження та ефективність реалізації державної

політики у всіх сферах суспільного життя.

Більш ґрунтовно з приводу конкурсу врегульовують основи його

проведення положення статті 22 Закону України «Про державну службу».

Відповідно до частини першої цієї статті наведеного положення з метою добору

осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс

на зайняття вакантної посади державної служби відповідно до Порядку
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проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, що затверджується

Кабінетом Міністрів України. Як зазначається у частині другій цієї статті,

проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної

компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття

вакантної посади. Особливості проведення конкурсу державних службовців на

посади в органах судової влади визначаються законом [31]. Відповідно можемо

констатувати, по-перше, особливу важливість дотримання усіх формально

встановлених вимог щодо проведення конкурсу на зайняття вакантних посад,

по-друге, наявність спеціальних вимог щодо проведення конкурсів. Крім того,

більш детальні особливості проведення конкурсу, що безпосередньо

випливають із типу вакантної посади та трудової функції, встановлюються

безпосередньо уповноваженими на його проведення особами. Відповідні

вимоги повинні ґрунтуватися на трудовій функції, яку повинна виконувати та

чи інша особа, що планує зайняти вакантну посаду у сфері державної служби.

Останні відображаються, зокрема, у кваліфікаційних вимогах, встановлення

відповідності яких є прерогативою конкурсної комісії. Тому саме виходячи з

наведеного повинна бути організована діяльність такої комісії.

Порядок, про який ішлося вище, повинен визначати: умови проведення

конкурсу; вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду

державної служби та оголошення про проведення конкурсу; склад, порядок

формування та повноваження конкурсної комісії; порядок прийняття та

розгляду документів для участі в конкурсі; порядок проведення тестування,

співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад

державної служби; методи оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад

державної служби. Крім цього, вище нами було зазначено, що такий конкурс

повинен бути відкритим, однак з цього правила встановлені обґрунтовані

висновки. Так, частина четверта статті 22 Закону України «Про державну

службу» встановлює, що на посади державної служби, пов’язані з питаннями

державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної

безпеки, може проводитися закритий конкурс. Перелік посад, зазначених у

цьому положенні, та особливості проведення конкурсу на ці посади
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визначаються Кабінетом Міністрів України у Порядку проведення конкурсу

[31]. Слід звернути увагу, що формулювання «може» означає диспозитивність,

тобто проведення закритого конкурсу – право державних органів, а не їх

обов’язків. Реалізація останнього права повинна чітко відповідати меті

проведення закритого конкурсу з дотриманням обґрунтованого балансу між

інтересом громадянського суспільства з приводу доступу до відкритого

конкурсу та інтересом збереження державної таємниці і забезпечення

мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки.

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади у сфері державної

служби не є самоціллю. Його мета – визначення відповідності кандидатів

умовам конкурсу. Відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про

державну службу» служба управління персоналом державного органу, в якому

проводиться конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами,

на відповідність встановленим законом вимогам та повідомляє кандидата про

результати такої перевірки. Частина друга цієї статті встановлює, що

кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену частиною першою

цієї статті, проходять тестування відповідно до Порядку проведення конкурсу,

затвердженого Кабінетом Міністрів України. Також частиною третьою

встановлене проходження співбесіди та/або інші види оцінювання відповідно

до Порядку проведення конкурсу. Натомість у разі подання заяви про участь у

конкурсі лише однією особою конкурс проводиться у встановленому цим

Законом порядку, за результатами якого приймається рішення про призначення

особи на посаду державної служби або про відмову в такому призначенні, що

вставлене у частині четвертій аналізованої статті [31]. Таким чином, конкурсні

засади виникнення трудових правовідносин у сфері державної служби є

особливою її характеристикою. Остання розкриває спрямованість державної

політики на пошук висококваліфікованих кадрів, які повинні забезпечити

належне функціонування держави та її уповноважених органів.

Цілком погоджуємось у цьому випадку з позицією О.Л. Сталчевої, що

конкурс є особливим способом добору працівників, який має окрему

організаційно-правову форму оцінювання ділових якостей кожного кандидата
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на посаду в порядку, встановленому законодавством [236, c. 467]. Вважаємо,

що прерогативою конкурсу є встановлення не лише ділових якостей, але й

будь-яких інших кваліфікаційних характеристик, що можуть бути значимими

при здійсненні діяльності у сфері державної служби. При цьому до

кваліфікаційних характеристик не належать обставини індивідуального

характеру, що характеризують особу, а не її професійні здібності, як-то вік,

стать, стан здоров’я (за винятком воєнізованої служби) тощо.

Важливе значення, що характеризує державну службу та особливості

виникнення трудових правовідносин у її межах, має обов’язок складання

присяги державного службовця. Відповідно до частини третої статті 21 Закону

України «Про державну службу» особа, яка вступає на посаду державної

служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного

складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на

посаду державної служби повторно, – з дня призначення на посаду [31]. Ця

присяга має не лише морально-етичне чи так би мовити організаційне значення

– остання наділена юридичним змістом. Адже порушення присяги державного

службовця є підставою для його притягнення до дисциплінарної

відповідальності, у тому числі звільнення у встановленому законом порядку.

При цьому результати конкурсу створюють права й обов’язки не лише

для його переможця. Новелою у законодавстві є інститут відкладеного права

другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади

державної служби. Відповідно до частини першої статті 29 Закону України

«Про державну службу» другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття

вакантної посади державної служби має право на призначення на таку посаду

протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо посада стане

вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття

посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами

спеціальної перевірки. Інформація про те, що відповідна посада стала

вакантною, повідомляється другому за результатами конкурсу кандидату

протягом п’яти календарних днів [31]. Цей інститут можна вважати

позитивною особливістю правового регулювання вступу на державну службу з
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огляду на його суспільну значимість. У цих положеннях реалізується принцип

економії, ефективності та динамічності кадрової роботи у сфері державної

служби, оскільки виключає необхідність постійного проведення конкурсу на

зайняття вакантних посад. Також він дозволяє забезпечити зв'язок другого

кандидата з публічною адміністрацією, наслідком якого буде вчасне заповнення

вакантної посади висококваліфікованим фахівцем.

При цьому реалізація відповідних прав та обов’язків, об’єктом яких є

майбутня праця особи, що виявила бажання зайняти вакантну посаду у

державній службі, свідчить про трудо-правову природу цих суспільних

відносин та дозволяє віднести останні до категорії трудових правовідносин у

сфері державної служби.

Після проходження процедур юридичним завершенням оформлення

трудових відносин є видання адміністративного акта – наказу про прийняття

особи на державну службу. О.В. Худякова, аналізуючи актуальний проект ТК

України № 1658, зазначає, що у ньому підставою виникнення трудових

відносин встановлено трудовий договір. Натомість укладення трудового

договору здійснюється на підставі: 1) призначення на посаду; 2) обрання на

посаду; 3) результатів конкурсу; 4) рішення суду [237, с. 240; 194]. Наближений

перелік підстав виникнення трудових відносин розкриває К.Ю. Мельник: акти

призначення на посаду, обрання на посаду та затвердження на посаді; результат

конкурсу; рішення суду; направлення державною службою зайнятості на

роботу за рахунок встановленої квоти [238, с. 233]. Ці підстави, на думку

вченого, є прирівняними за природою та функціональним призначенням в

частині виникнення трудових правовідносин до трудового договору. На думку

А.В. Андрушко, підставами виникнення трудових правовідносин є передбачені

нормами трудового права та законодавства про державну службу юридичні

факти, що безпосередньо обумовлюють виникнення вказаних правовідносин:

акт призначення, акт виборів та трудовий договір (контракт) [239, с. 9].

Ми не погоджуємося з висновками авторів у частині виділення разом з

трудовим договором інших підстав для виникнення трудових правовідносин,

однак слід підкреслити, що наведені інші підстави слід вважати підставами для
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отримання можливості укласти відповідний трудовий договір. Саме таку роль

відіграють останні у виникненні трудових правовідносин як загальних, так і

спеціальних – тих, що виникають у сфері державної служби. Такою ж є правова

природа конкурсу, що проводиться на заміщення вакантних посад на державну

службу. Перемога в конкурсі або ж реалізація другим за результатами конкурсу

відкладеного права на зайняття вакантної посади є підставою для видання

адміністративного акта, яким особа призначається на посаду. Таким актом у

досліджуваній нами сфері є наказ про призначення особи на ту чи іншу посаду

в органі державної влади. Такий самий механізм у разі призначення особи на

підставі рішення суду про поновлення на посаді, за результатами якого також

видається адміністративний акт – відповідний наказ.

Відповідно до статті 31 Закону України «Про державну службу»

призначення на зайняття вакантної посади відбувається у такому порядку. На

посаду державної служби призначається переможець конкурсу. Рішення про

призначення приймається: 1) на посаду державної служби категорії «А» –

суб’єктом призначення, визначеним Конституцією та законами України, у

порядку, передбаченому Конституцією України [41], цим та іншими законами

України; 2) на посади державної служби категорій «Б» і «В» – керівником

державної служби. Рішення про призначення на посаду державної служби

приймається після закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а в разі

оскарження результатів конкурсу – після прийняття рішення за скаргою

суб’єктом розгляду скарги (органом, уповноваженим на розгляд скарги), але не

пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця

конкурсу, якщо інше не передбачено законом. Таке рішення приймається на

підставі протоколу засідання конкурсної комісії. Рішення про призначення або

про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається за

результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про

запобігання корупції» [234] та за результатами перевірки відповідно до Закону

України «Про очищення влади» [235]. Служба управління персоналом у день

призначення особи на посаду державної служби організовує складення Присяги

державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної
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служби, а також ознайомлює державного службовця під підпис із правилами

внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією [31]. Все

вищенаведене характеризує особливості зайняття посад у сфері державної

служби як особливої форми реалізації громадянами України права на працю та

права на управління державними справами.

Слід зазначити, що до акта про призначення на посаду також наявні

імперативні вимоги, які випливають з особливостей трудового законодавства.

Відповідно до статті 33 Закону України «Про державну службу» в акті про

призначення на посаду зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові особи, яка

призначається на посаду державної служби; займана посада державної служби

із зазначенням структурного підрозділу державного органу; дата початку

виконання посадових обов’язків; умови оплати праці. Акт про призначення на

посаду може містити також такі умови та зобов’язання: строк призначення (у

разі строкового призначення); строк випробування (у разі призначення з

випробувальним строком); обов’язок державного органу забезпечити

державному службовцю можливість проходження професійного навчання,

необхідного державному службовцю для виконання своїх посадових обов’язків.

Копія акта про призначення на посаду видається державному службовцю, ще

одна копія зберігається в його особовій справі. Акт про призначення на посаду

приймається у вигляді указу, постанови, наказу (розпорядження), рішення,

залежно від категорії посади, відповідно до законодавства [31]. Призначення на

посаду є завершальним етапом правовідносин з приводу прийняття особи на

державну службу та початковим щодо її проходження та виникнення трудових

правовідносин з приводу безпосереднього виконання трудової функції.

Таким чином, розглянувши особливості виникнення трудових

правовідносин у сфері державної служби, перейдемо до дослідження їх

розвитку, який на нормативному рівні визначається як «проходження державної

служби» та «службова кар’єра».

Слушно зазначає М.І. Іншин, що право на просування по службі є

незамінним елементом статусу державного службовця. Це право науковець ще

ототожнює з поняттям «права на службову кар’єру». Саму ж службову кар’єру
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визначено як суб'єктивне усвідомлення позиції та поведінки державних

службовців, пов'язаних з посадово-професійним просуванням у процесі

здійснення службово-трудової діяльності. Вчений вбачає у можливості

службового просування вагомий стимул для особи здійснювати свої трудові

обов’язки, що випливають з її посади на державній службі, сумлінно та

ефективно. Однак значну увагу науковець приділяє дослідженню просування

по державній службі як нерозривній з працею державних службовців

категорією. Доводиться, що проходження служби в організаційній площині є

сукупністю організаційних норм, процедур, правил щодо регулювання

службово-трудової діяльності державних службовців, упорядкування

класифікації посад, встановлення та забезпечення порядку прийняття на

державну службу, оцінки діяльності, підвищення кваліфікації, просування по

службі (зайняття посад, присвоєння рангів), підстав припинення державної

служби з метою забезпечення ефективної роботи державних службовців.

Водночас організаційною формою проходження державної служби, на думку

М.І. Іншина, є система державних органів. Їх диференціація за завданнями та

функціями вимагає встановлення особливостей проходження служби у

відповідних органах. Проходження державної служби здійснюється на основі

законодавства як сукупності правових норм, правил і процедур, які регулюють

виникнення, розвиток і припинення службово-трудових відносин. Вчений

продовжує, що головна функція правового підінституту проходження служби

полягає в забезпеченні цілісного регулювання всіх правил і процедур, які

застосовуються в процесі прийняття на службу, переміщення по службі та її

припинення [6, с. 8, 18-19, 21, 29].

У цьому контексті слід визнати, що регулювання розвитку трудових

правовідносин у сфері державної служби, характеризується формальною

визначеністю та не має аналогів в інших сферах використання найманої праці.

Так, на законодавчому рівні чітко встановлено підстави й умови здійснення

просування по службі, яка, як випливає із вищенаведеної позиції, є незамінним

елементом, який характеризує трудові правовідносини в досліджуваній нами

сфері.
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Дещо з іншого погляду розкриває основні категорії, які характеризують

розвиток трудових правовідносин, І.П. Греков у своєму комплексному

дослідженні. Вчений зазначає, якщо в широкому розумінні кар’єра – це

професійне просування, професійне зростання, етапи сходження службовця до

професіоналізму, перехід від одних рівнів, ступенів професіоналізму до інших,

то у вузькому – це посадове просування, досягнення певного соціального

статусу в професійній діяльності, зайняття тієї чи іншої посади. Кар’єра в

останньому випадку, на думку науковця, це свідомо обраний і послідовно

реалізований державним службовцем шлях посадового просування, прагнення

до наміченого статусу, що забезпечує професійне і соціальне самоствердження

службовця відповідно до рівня його кваліфікації [8, c. 11]. Отже, службова

кар’єра, що реалізується в рамках суспільного інституту державної служби, за

правовими ознаками може бути схарактеризована як сукупність послідовних

змін правового становища працівників, що відбуваються у зв’язку або на

підставі обставин, які породжують, зміцнюють або припиняють службово-

трудові відносини. У ролі зазначених обставин виступають: прийняття на

державну службу, атестація, переміщення по службі, присвоєння

кваліфікаційних розрядів, спеціальних звань, рангів, категорій, підстав

припинення служби [8, c. 12]. Таким чином, саме певні позитивні зміни у

становищі особи у сфері державної служби, пов’язані із зайняттям посад

вищого рангу, або ж посад, які більше відповідають інтересам такої особи,

присвоєння вищого рангу державних службовців є тими фактами, які

визначають просування особи по державній службі. Наведений вище перелік

вважаємо доповнити стажем державних службовців, внаслідок досягнення

якого призначається надбавка до основного його окладу.

Слушною є позиція Л.О. Воронька, відповідно до якої сутністю успішної

кар’єри державного службовця, на нашу думку, є позитивна динаміка

професійного розвитку людини в контексті просування її по службі, що

пов’язано з набуттям професіоналізму, досвіду і виявленням ділової активності

в межах посади й передбачає реалізацію особистісного потенціалу, економічне

зростання та досягнення відповідного статусу [240; 241, c. 10]. Таким чином,
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просування по державній службі може бути визначено як сукупність

юридичних факторів, що забезпечує досягнення успішної кар’єри державного

службовця, характеристика якої розкривається крізь призму соціальних,

економічних, суспільних, психологічних та інших факторів. Останні мають як

суб’єктивне, так і об’єктивне вираження.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про державну службу»

прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців,

вирішення інших питань, пов’язаних зі службою, здійснюються з урахуванням

категорій посад державної служби та рангів державних службовців як виду

спеціальних звань, що їм присвоюються [31].

Статтею 39 Закону України «Про державну службу» встановлюється

дев’ять рангів державних службовців. Ранги державним службовцям

присвоюються суб’єктом призначень залежно від категорії займаної посади:

державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "А", –

1, 2, 3 ранг; державним службовцям, які займають посади державної служби

категорії "Б", – 3, 4, 5, 6 ранг; державним службовцям, які займають посади

державної служби категорії "В", – 6, 7, 8, 9 ранг. Ранги державним службовцям

присвоює суб’єкт призначення, крім випадків, передбачених законом. Ранги

державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду

державної служби, а в разі встановлення випробування – після закінчення його

строку. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду

державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії

посад. Положенням аналізованої статті встановлено, що черговий ранг у межах

відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні

три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

Слід підкреслити, що ранг, який присвоюється державному службовцю,

обумовлений також сумлінністю виконання цим працівником своїх

безпосередніх обов’язків. Відповідно до законодавства протягом строку

застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня

отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами

оцінювання службової діяльності черговий ранг державному службовцю не
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присвоюється. Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці

першому цієї частини. За особливі досягнення або за виконання особливо

відповідальних завдань державному службовцю може бути достроково

присвоєно черговий ранг. Дострокове присвоєння чергового рангу може

здійснюватися не раніше ніж через один рік після присвоєння попереднього

рангу. За сумлінну службу державному службовцю у зв’язку з виходом на

пенсію присвоюється черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

Слід підкреслити, що у разі переходу на посаду нижчої категорії або звільнення

з державної служби за державним службовцем зберігається раніше присвоєний

йому ранг [31].

З огляду на вищенаведене можемо резюмувати, що ранг державного

службовця є спеціальним званням особи, яке визначає її суспільний статус та

положення у системі державної служби. Із окреслених вище положень можемо

встановити взаємообумовленість присвоєння рангу державному службовцю

категорією займаної посади, стажем праці у сфері державної служби,

сумлінним виконанням своїх обов’язків та результативністю.

Законодавство, а саме стаття 40 Закону України «Про державну службу»,

встановлює, що просування державного службовця по службі здійснюється з

урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за

результатами конкурсу відповідно до цього Закону. Натомість згідно з

положеннями наведеної статті просування державного службовця по службі не

здійснюється протягом строку застосування до нього дисциплінарного

стягнення [31]. Це підтверджує вищеокреслені нами особливості розвитку

трудових правовідносин у сфері державної служби.

Не менш важливу роль у розвитку трудових правовідносин відіграє

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. Цьому

питанню присвячене регулювання статей 48, 49 Закону. Державним

службовцям створюються умови для підвищення рівня професійної

компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів

державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через
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систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації,

зокрема в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», у

встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах,

організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні

послуги, у тому числі за кордоном. Підвищення рівня професійної

компетентності державних службовців проводиться протягом проходження

служби, а підвищення кваліфікації – не рідше одного разу на три роки.

Необхідність професійного навчання державного службовця визначається його

безпосереднім керівником та службою управління персоналом державного

органу за результатами оцінювання службової діяльності. Керівник державної

служби забезпечує професійне навчання державних службовців, вперше

призначених на посаду державної служби, протягом року з дня їх призначення.

На строк професійного навчання за державним службовцем зберігаються його

посада та заробітна плата. З метою підвищення рівня професійної

компетентності державного службовця може проводитися його стажування з

відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді

державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до

законодавства. На строк стажування за державним службовцем зберігаються

його посада та заробітна плата. У державних органах з метою ознайомлення з

функціонуванням державної служби може здійснюватися стажування громадян

з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, строком до

шести місяців у порядку, визначеному керівником державної служби.

Державний службовець за результатами оцінювання службової діяльності

разом зі службою управління персоналом складає індивідуальну програму

підвищення рівня професійної компетентності, яку погоджує його

безпосередній керівник та затверджує керівник самостійного структурного

підрозділу, в якому він працює. Служба управління персоналом узагальнює

потреби державних службовців у підготовці, перепідготовці, спеціалізації та

підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної

служби [31].
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З огляду на все вищенаведене вважаємо підвищення рівня особистої

компетенції не лише незамінною умовою проходження державної служби та

успішної особистої кар’єри, але й умовою, за якої державний службовець може

працювати на одержаній ним посаді. Адже неналежне підвищення рівня

особистої компетенції державного службовця може спричинити неуспішну

атестацію, яка зі свого боку надалі може стати підставою для звільнення

державного службовця за невідповідність займаній посаді.

Продовжуючи дослідження трудових правовідносин у сфері державної

служби в розрізі особливостей їх припинення, наведемо позицію М.І. Іншина,

який слушно зазначав, що механізм припинення трудових відносин у будь-якій

сфері діяльності базується на положенні дотримання умов свободи трудових

договорів, що передбачає право кожної зі сторін на законних підставах

розірвати трудову угоду [242, с. 139].

Стаття 83 Закону України «Про державну службу» містить такі підстави

для припинення державної служби:

1) у разі втрати права на державну службу або його обмеження (стаття 84

цього Закону);

2) у разі закінчення строку призначення на посаду державної служби

(стаття 85 цього Закону);

3) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін (стаття 86

цього Закону);

4) за ініціативою суб’єкта призначення (стаття 87 цього Закону);

5) у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін

(стаття 88 цього Закону);

6) у разі незгоди державного службовця на проходження державної

служби у зв’язку із зміною її істотних умов (стаття 43 цього Закону);

7) у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше

не передбачено законом;

8) у разі застосування заборони, передбаченої Законом України "Про

очищення влади" [31].
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Наведене свідчить про наявність сукупності спеціальних підстав

припинення трудових правовідносин у сфері державної служби, які

зумовлюють особливості такого припинення. З одного боку, тут простежується

конфлікт принципів стабільності державної служби та забезпечення її високої

ефективності. Додаткові підстави звільнення слугують одним із засобів

досягнення такої цілі.

Серед підстав припинення трудових правовідносин є підстави у зв’язку з

втратою права на державну службу або ж його обмеженням. Серед них: 1)

припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі

України; 2) набуття громадянства іншої держави; 3) набрання законної сили

рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної

відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення; 4)

набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо державного

службовця за вчинення умисного злочину та/або встановлення заборони

займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави; 5) наявність

відносин прямої підпорядкованості близьких осіб у випадку, передбаченому

статтею 32 цього Закону [31].

Слід також звернути на такий поділ підстав для припинення державної

служби за ініціативою державного органу, як припинення державної служби за

згодою сторін, ініціативою державного службовця та ініціативою державного

органу.

Так, відповідно до частини першої статті 86 Закону України «Про

державну службу» державний службовець має право звільнитися зі служби за

власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій

формі не пізніше як за 14 календарних днів до дня звільнення. Частина друга

встановлює, що державний службовець може бути звільнений до закінчення

двотижневого строку, передбаченого частиною першою цієї статті, в інший

строк за взаємною домовленістю із суб’єктом призначення, якщо таке

звільнення не перешкоджатиме належному виконанню обов’язків державним

органом. Відповідно до частини третьої суб’єкт призначення зобов’язаний
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звільнити державного службовця у строк, визначений у поданій ним заяві, у

випадках, передбачених законодавством про працю.

Однак найбільш важливим видом підстав для припинення державної

служби, внаслідок чого припиняються трудові правовідносини у цій сфері, є

припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення. Такими

підставами законодавством визначено: 1) скорочення чисельності або штату

державних службовців, ліквідація державного органу, реорганізація державного

органу у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої рівноцінної посади

державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції – іншої роботи (посади

державної служби) у цьому державному органі; 2) встановлення

невідповідності державного службовця займаній посаді протягом строку

випробування; 3) отримання державним службовцем двох підряд негативних

оцінок за результатами оцінювання службової діяльності; 4) вчинення

державним службовцем дисциплінарного проступку, який передбачає

звільнення. Крім цього, підставою для припинення державної служби за

ініціативою суб’єкта призначення може бути нез’явлення державного

службовця на службу протягом більш як 120 календарних днів підряд або більш

як 150 календарних днів протягом року внаслідок тимчасової непрацездатності

(без урахування часу відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), якщо

законом не встановлено більш тривалий строк збереження місця роботи

(посади) у разі певного захворювання.

З приводу дисциплінарного проступку, то звільнення з посади державної

служби з цих підстав є винятковим видом дисциплінарного стягнення і може

бути застосоване лише у разі вчинення дисциплінарних проступків, за які

прямо передбачена можливість накладення такого дисциплінарного стягнення

[31]. У цьому реалізується принцип юридичної визначеності у сферах

притягнення особи до юридичної відповідальності. У правовому регулюванні

праці державних службовців, на відміну від інших сфер, останній має

особливий прояв.

Державна служба, маючи продовжуваний характер, зумовлює

необхідність забезпечення правонаступництва у сфері повноважень державного
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службовця. Зазвичай, при припиненні таких правовідносин права й обов’язки

державного службовця переходять до іншої особи або ж осіб. Це зумовлює

встановлення обов’язку до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду

передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно

(далі – майно) особі, уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному

державному органі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

У разі якщо через невиконання обов’язку щодо передачі справ і майна створено

істотну загрозу публічним інтересам, особа може бути притягнена до

відповідальності згідно із законом [31]. З наведеного випливає, що юридичний

обов’язок з передачі справ, охоронюваний заходами відповідальності, можна

вважати ще однією особливістю припинення трудових правовідносин у сфері

державної служби та правового регулювання відповідної сфери.

Враховуючи все вищенаведене, підсумуємо виділені та розкриті

особливості виникнення, розвитку та припинення трудових правовідносин у

сфері державної служби.

1. Особливостями виникнення трудових правовідносин у сфері державної

служби є:

- обов’язковість проходження відкритого (крім випадків проведення

закритого конкурсу у зв’язку з державною таємницею) конкурсу за формально

визначеними встановленими правилами;

- проходження антикорупційної перевірки та перевірки з інших підстав на

основі законодавства у сфері люстрації;

- обов’язок складення Присяги державного службовця як обов’язкової

вимоги вступу на державну службу;

- наявність інституту відкладеного права другого за результатами

конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби;

- перемога в конкурсі або ж реалізація відкладеного права другого за

результатами конкурсу кандидата є підставами для укладення трудового

договору та/або видання адміністративного акта – наказу про прийняття на

державну службу;
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- призначення на посаду є завершальним етапом правовідносин з приводу

прийняття особи на державну службу та початковим щодо її проходження та

виникнення трудових правовідносин з приводу безпосереднього виконання

трудової функції.

2. Особливостями розвитку трудових правовідносин у сфері державної

служби є:

- ранг як спеціальне звання особи, яке визначає її суспільний статус та

положення у системі державної служби;

- взаємообумовленість присвоєння рангу державному службовцю

категорією займаної посади;

- взаємообумовленість присвоєння рангу державному службовцю стажем

праці у сфері державної служби, сумлінним виконанням своїх обов’язків та

результативністю.

- ранг, категорія посади, призначені винагороди, умови праці та їх зміна в

позитивну сторону є мірою просування державного службовця по службі;

- перманентне підвищення рівня особистої компетенції.

3. Особливостями припинення трудових правовідносин у сфері державної

служби є:

- наявність спеціальних підстав припинення трудових правовідносин;

- юридична визначеність у регулюванні припинення трудових

правовідносин як заходу дисциплінарної відповідальності.

Окреслені особливості випливають з наявного загального правового

регулювання цього аспекту трудових правовідносин у сфері державної служби.

Натомість з урахуванням спеціального правового регулювання окремих

категорій державних службовців відповідний аспект, якщо такий має певні

особливості, доцільно досліджувати в розрізі розробок праці відповідних

службовців, що регулюється спеціальними законодавчими актами.
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3.4 Суб'єкти трудових правовідносин у сфері державної служби

Важливим аспектом аналізу трудових правовідносин у сфері державної

служби трудових правовідносин є дослідження їх суб’єктного складу, оскільки

саме суб’єкти реалізують у наведеній діяльності права й обов’язки, з яких

можна виявити правову природу досліджуваних суспільних відносин, які

можемо віднести до категорії «трудових».

Актуальність обраного дослідження зумовлена переглядом підходу до

розуміння трудових правовідносин, відповідно до якого останні розуміються

нами у широкому сенсі. Крім цього, доцільність здійснення нового дослідження

особливостей суб’єктів у сфері державної служби зумовлена новим Законом

України «Про державну службу», який не був глибоко і комплексно

розроблений крізь призму науки трудового права. Таким чином, дослідження

суб’єктного складу повною мірою відповідає критерію актуальності.

Також слід підкреслити, що аналіз суб’єктів трудових правовідносин у

сфері державної служби має важливе значення як з наукової, так і практично-

прикладної точки зору. Більш комплексна розробка обраної проблематики

дозволить запропонувати шляхи оптимізації системи досліджуваних

правовідносин, зокрема у напрямі підзаконного й локального нормативно-

правового регулювання цих суспільних відносин.

Л.Я. Гінцбург вважає, що питання про громадян як суб’єктів трудових

правовідносин і про них же як суб’єктів трудових трудового права є

тотожними, оскільки будь-яка особа, виступаючи стороною (суб’єктом)

правовідносин, тісно пов’язаних з трудовими відносинами, повинна бути

суб’єктом трудових правовідносин на цей момент або в минулому [243, с. 183].

З цією позицією не погоджується З.С. Голован, підтримуючи думку

М.М. Клепарського, І.І. Шамшиної, А.М. Слюсара, І.Є. Окунєва, З.С. Голована.

Ці вчені вважають, що відповідні поняття ототожнювати не можна, адже вони є

різними за змістом та співвідносяться як ціле і частина. Ця позиція ґрунтується

на таких аргументах: по-перше, при ототожненні цих понять питання про

суб’єктів трудового права фактично втрачає самостійне значення та зводиться
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до вивчення сторін правовідносин; по-друге, суб’єкти трудових правовідносин

володіють реальними правами й обов’язками, суб’єкти ж трудового права

мають лише здатність до реалізації своїх прав та обов’язків, але з різних причин

можуть ніколи у відповідні правовідносини не вступати; по-третє, суб’єкт права

є потенційним учасником правовідносин. Він розглядається законодавцем у

статичному стані з позиції володіння ним правосуб’єктністю, а суб’єкт

правовідносин є особою, яка визнана суб’єктом права, але виступає вже не як

потенційний носій суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, а реальний

учасник безпосереднього процесу дії норм, а також реалізації правосуб’єктності

[244, с. 27; 245, с. 349; 246, с. 8-9; 247, с, 8-9; 248, с. 39-40].

З.С. Голован зазначає, що суб’єкти трудових правовідносин – це

обов’язковий елемент трудових правовідносин, що проявляється через його

правосуб’єктність. Суб’єкти трудових правовідносин розподіляються за своїм

правовим положенням відносно виконуваної ролі в суспільних відносинах, що

регулюються нормами трудового права. Так, якщо суб’єкт бере участь у

трудових правовідносинах на засадах пропонування своїх здібностей, вмінь,

навичок та знань, тобто виконує відповідну трудову функцію як найманий

робітник, то він – працівник. У випадку, коли суб’єкт використовує найману

робочу силу на законних підставах, – це роботодавець. Незалежно від того, ким

саме є учасник трудових правовідносин – працівником чи роботодавцем, такого

правового положення вони набувають у зв’язку з укладенням трудового

договору [249, с. 24].

Праця державних службовців суттєво відрізняється за своїм характером,

складністю, відповідальністю, умовами праці тощо. Проблемною є ситуація,

коли у національному законодавстві відсутня чітка вказівка на те, що трудові

відносини таких працівників виникають на підставі трудового договору (хоча б

і з певними особливостями) і на таких працівників поширюється трудове

законодавство [250, с. 55].

Слушно зазначає І.А. Римар, що в Україні як роботодавці виступають

держава (для державних службовців, військовослужбовців, співробітників

органів внутрішніх справ, суддів, прокурорських працівників), державні та
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комунальні підприємства, установи й організації, колективні підприємства й

організації, приватні організації, фізичні особи. Представником держави у сфері

застосування праці виступають відповідне міністерство, Фонд державного

майна України, органи місцевого самоврядування [251, с. 122]. Ми вважаємо за

необхідне доповнити цю позицію тим, що держава діє в особі своїх

уповноважених органів, які зі свого боку реалізують свою компетенцію через

державних службовців, які, з одного боку, є уповноваженими представниками

держави, з іншого – найманими працівниками. Тому конкретний статус

державного службовця як найманого працівника чи як представника держави у

конкретних трудових правовідносинах потрібно з’ясовувати, в кожному

конкретному випадку виходячи з відповідних трудових правовідносин.

Слушно зазначав М.І. Іншин, що сторонами службово-трудового

відношення є державний службовець та державний орган (установа,

організація) законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Державний

службовець – це громадянин України, який, уклавши з державним органом,

установою, організацією трудовий договір, займає платну посаду цього органу,

має спеціальну професійну підготовку щодо здійснення від імені держави

наданих йому повноважень і отримує за свою службу винагороду з державного

бюджету [6, c. 7]. Цілком погоджуємось із думкою вказаного науковця,

зазначивши, що відповідне праворозуміння суб’єктів можна взяти за основу.

Однак вважаємо за доцільне крізь призму широкого підходу зазначити,

що суб’єктний склад у такому разі буде розширеним. Останній відповідатиме

загальному суб’єктному складу трудових правовідносин в широкому розумінні

цього слова, які визначаються щодо усіх взаємовідносин у суспільстві загалом.

У нашому ж випадку, крім державних службовців, до складу відповідних

правовідносин належать, наприклад, кандидат на зайняття вакантної посади на

державній службі, особа, яка припинила державну службу. Зі свого боку також

до трудових відносин у сфері державної служби у широкому розумінні цього

терміна можемо віднести дисциплінарні комісії, профспілкові організації,

конференцію державного органу тощо. Використовуючи більш широкий підхід

до визначення трудових правовідносин, зможемо досягнути поставлених цим
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дослідженням завдань та проаналізувати не лише особливості працівника й

роботодавця у сфері державної служби, але й звернути увагу на інших суб’єктів

у широкій системі трудових правовідносин у сфері державної служби.

Слід розглянути законодавчі основи регулювання суб’єктного складу

трудових правовідносин, що мають місце у сфері державної служби, які зазнали

значних видозмін у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про

державну службу».

Так, згідно з частиною першою статті 1 цього Закону державна служба –

це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного

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

політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та

підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та

проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів

та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів; 2)

забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних,

галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-

правових актів; 3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних

послуг; 4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням

законодавства; 5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та

контролю за їх використанням; 6) управління персоналом державних органів; 7)

реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.

Особи, задіяні у такого роду діяльності, підпадають під визначення державних

службовців [31].

Останнє встановлене у частині другій наведеної статті, відповідно до якої

державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної

служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті

(секретаріаті) (далі – державний орган), одержує заробітну плату за рахунок

коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади

повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого

державного органу, а також дотримується принципів державної служби [31].
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Основним поділом державних службовців є класифікація на підставі

категорій займаних посад, від якої залежить ранг державного службовця,

вимоги до нього та його забезпечення. Згідно з частиною першою статті 6

Закону України «Про державну службу» посади державної служби в державних

органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру

та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та

професійної компетентності державних службовців. Частиною другою тієї ж

статті встановлюються такі категорії посад державної служби, як: 1) категорія

"А" (вищий корпус державної служби) – посади: Державного секретаря

Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів

міністерств; керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами

Кабінету Міністрів України, та їх заступників; керівників апаратів

Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів

та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови Державної

судової адміністрації України та його заступників; голів місцевих державних

адміністрацій; керівників державної служби в інших державних органах,

юрисдикція яких поширюється на всю територію України; 2) категорія "Б" –

посади: керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів

України та їх заступників; керівників структурних підрозділів міністерств,

інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх

заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх

структурних підрозділів, їх заступників; заступників голів місцевих державних

адміністрацій; керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників

структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників; заступників керівників

державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється

на всю територію України; 3) категорія "В" – інші посади державної служби, не

віднесені до категорій "А" і "Б" [31].

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про державну

службу» право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які

вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не
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нижче: 1) магістра – для посад категорій "А" і "Б"; 2) бакалавра, молодшого

бакалавра – для посад категорії "В". Частина друга встановлює обмеження

щодо претендентів на здійснення цієї трудової діяльності, відповідно до яких на

державну службу не може вступити особа, яка: 1) досягла

шістдесятип’ятирічного віку; 2) в установленому законом порядку визнана

недієздатною або дієздатність якої обмежена; 3) має судимість за вчинення

умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в

установленому законом порядку; 4) відповідно до рішення суду позбавлена

права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або

займати відповідні посади; 5) піддавалася адміністративному стягненню за

корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років

з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 6) має громадянство

іншої держави; 7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її

проведення; 8) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про

очищення влади" [235; 31].

Статтею 20 аналізованого Закону визначено вимоги до осіб, які

претендують на вступ на державну службу. Особа, яка претендує на зайняття

посади державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам:1) для

посад категорії "А" – загальний стаж роботи не менше семи років; досвід

роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не

нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування,

або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки;

вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією

з офіційних мов Ради Європи; 2) для посад категорії "Б" у державному органі,

юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апараті –

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід

служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних

посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не

менше двох років, вільне володіння державною мовою; 3) для посад категорії

"Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї

або кількох областей, міста Києва або Севастополя, та його апараті – досвід
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роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в

органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше

двох років, вільне володіння державною мовою; 4) для посад категорії "Б" в

іншому державному органі, крім тих, що зазначені у пунктах 2 і 3 цієї частини,

– досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід

служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних

посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не

менше одного року, вільне володіння державною мовою; 5) для посад категорії

"В" – наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра,

вільне володіння державною мовою. При цьому спеціальні вимоги до осіб, які

претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В",

визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів,

що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку,

затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Також

особи, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А",

мають відповідати типовим вимогам (включаючи спеціальні), затвердженим

Кабінетом Міністрів України [31].

Основними правами державного службовця є право на: повагу до своєї

особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку

керівників, колег та інших осіб; чітке визначення посадових обов’язків; належні

для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення; оплату

праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу

державної служби та рангу; відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення

відповідно до закону; професійне навчання, зокрема за державні кошти,

відповідно до потреб державного органу; просування по службі з урахуванням

професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових

обов’язків; участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та

інтересів; участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у

випадках, передбачених цим Законом; оскарження в установленому законом
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порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з

посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за

результатами оцінювання його службової діяльності; захист від незаконного

переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі

повідомлення про факти порушення вимог цього Закону; отримання від

державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого

самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його

повноважень, у випадках, встановлених законом; безперешкодне ознайомлення

з документами про проходження ним державної служби, у тому числі

висновками щодо результатів оцінювання його службової діяльності;

проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття

безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри [31]. Наведений перелік

не є вичерпним.

Натомість серед основних обов’язків державного службовця, які

визначені на законодавчому рівні, визначено такі юридичні обов’язки:

дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;

поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та

громадянина; з повагою ставитися до державних символів України; обов’язково

використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків,

не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її

дискримінації; забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне

виконання завдань і функцій державних органів; сумлінно і професійно

виконувати свої посадові обов’язки; виконувати рішення державних органів,

накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах

повноважень, передбачених Конституцією та законами України; додержуватися

вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; запобігати

виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження

державної служби; постійно підвищувати рівень своєї професійної

компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності; зберігати
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державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з

виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до

закону не підлягає розголошенню; надавати публічну інформацію в межах,

визначених законом. Крім того, у разі виявлення державним службовцем під

час його службової діяльності або поза її межами фактів порушення вимог

Закону України «Про державну службу» з боку державних органів, їх

посадових осіб він зобов’язаний звернутися для забезпечення законності до

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує

державну політику у сфері державної служби [31]. Відповідна сукупність прав і

обов’язків державного службовця, хоч і випливає переважно з публічно-

правової сфери, однак повинна трактуватися як невід’ємний елемент його

трудової функції. Адже саме виконання відповідних загальних обов’язків

творить зміст трудової діяльності державних службовців разом з відповідними

спеціальними зобов’язаннями.

Статус державного службовця, який розкриває не лише ієрархічні

правовідносини в межах державної служби з приводу реалізації функцій

держави, але й уособлює також склад трудового правовідношення у сфері

державної служби, є «підпорядкуванням державного службовця». Відповідно

до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу» державний

службовець під час виконання посадових обов’язків діє у межах повноважень,

визначених законом, і підпорядковується своєму безпосередньому керівнику

або особі, яка виконує його обов’язки. Державний службовець зобов’язаний

виконувати накази (розпорядження), доручення керівника, видані в межах його

повноважень, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті. Під

час виконання своїх обов’язків державний службовець не зобов’язаний

виконувати доручення працівників патронатної служби.

Держава як роботодавець у правовідносинах з найманим працівником діє

від імені чітко окреслених у законодавстві уповноважених осіб. Визначаючи

суб’єктів, які прямо чи опосередковано представляють державу у

правовідносинах з державним органом, Закон України «Про державну службу»
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описує трьох суб’єктів: безпосередній керівник; керівник державної служби в

державному органі (далі – керівник державної служби); суб’єкт призначення.

Безпосереднім керівником є найближчий керівник, якому прямо

підпорядкований державний службовець. Керівник державної служби –

посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному

органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань

державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі.

Суб’єкт призначення визначається як державний орган або посадова особа,

яким відповідно до законодавства надано повноваження від імені держави

призначати на відповідну посаду державної служби в державному органі та

звільняти з такої посади [31]. Отже, саме ці особи наділені повноваженнями

повністю чи частково, що дозволяє на теоретичному рівні віднести цих осіб або

ж орган, до категорії представників роботодавця. При цьому слід визначити, що

відповідні особи можуть співпадати, тобто статус наведених суб’єктів може

бути наявним в одній особі.

Слід також підкреслити, що у статті 12 аналізованого Закону визначено

склад системи управління державною службою, до якої віднесено:1) Кабінет

Міністрів України; 2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби; 3)

Комісію з питань вищого корпусу державної служби та відповідні конкурсні

комісії; 4) керівників державної служби; 5) служби управління персоналом [31].

Тому в більш широкому розумінні можна стверджувати, що відповідна система

складається з тих органів та осіб, які представляють державу у відносинах з

державними службовцями як найманими працівниками.

Повноваження керівника державної служби, які відіграють одну з

ключових ролей у системі трудових правовідносин між державою та

державними службовцями як найманими працівниками, визначені у статті 18

Закону України «Про державну службу». Відповідно до останньої керівник

державної служби: організовує планування роботи з персоналом державного

органу, у тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних

посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і
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об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону; забезпечує

планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби

підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та

стимулює просування по службі; забезпечує своєчасне оприлюднення та

передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та

реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні

посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних

посад державної служби, який оприлюднюється; призначає громадян України,

які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій

"Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до цього Закону; присвоює ранги

державним службовцям державного органу, які займають посади державної

служби категорій "Б" і "В"; забезпечує підвищення кваліфікації державних

службовців державного органу; здійснює планування навчання персоналу

державного органу з метою вдосконалення рівня володіння державними

службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних

меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є

однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою

є обов’язковим відповідно до цього Закону; здійснює контроль за дотриманням

виконавської та службової дисципліни в державному органі; розглядає скарги

на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної

служби категорій "Б" і "В"; приймає у межах наданих повноважень рішення про

заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних

службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В"; виконує

функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є

державними службовцями; створює належні для роботи умови та їх

матеріально-технічне забезпечення; здійснює інші повноваження відповідно до

цього та інших законів України [31].

Не менш важливою у системі трудових правовідносин є служба

управління персоналом, яка виконує спеціальні функції, що пов’язані з

трудовими правовідносинами у сфері державної служби. Відповідно до частини

першої статті 18 Закону України «Про державну службу» у державному органі
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залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або

вводиться посада спеціаліста з питань персоналу (далі – служба управління

персоналом) з прямим підпорядкуванням керівнику державної служби.

Обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з

державних службовців органу. Згідно з частиною другою наведеної статті

служба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної

служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з

питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу,

планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної

компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на

державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції,

передбачені законодавством [31].

З усього вищенаведеного можна встановити, що суб’єктний склад

трудових правовідносин з приводу здійснення праці державними службовцями

характеризується особливим правовим регулюванням, яке зазнало суттєвих

позитивних змін з прийняттям нового Закону України «Про державну службу».

З наведеного особливого правового регулювання випливає особливий

суб’єктний склад досліджуваних правовідносин.

Якщо дивитись більш широко на правовідносини у сфері державної

служби, можна визначити також інших спеціальних суб’єктів трудових

правовідносин. Мова йде про колективні правовідносини та відносини з

приводу притягнення до дисциплінарної відповідальності. Здебільшого

суб’єкти системи трудових правовідносин у сфері державної служби є

аналогічними як і в загальних правовідносинах (наприклад, трудовий колектив,

професійна спілка тощо).

Однак з наведеного правила є винятки. Так, у статті 69 Закону України

«Про державну службу», наприклад, встановлений особливий су’єкт –

дисциплінарні комісії, які уповноважені розглядати дисциплінарні справи

стосовно державних службовців. У статті 70 встановлено колективного

суб’єкта – загальні збори (конференція) державних службовців державного

органу. Останні є формально визначеним колективним суб’єктом,
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повноваження якого визначені в аналізованому Законі. Відповідні спеціальні

суб’єкти доповнюють суб’єктний склад трудових правовідносин у сфері

державної служби.

Враховуючи все вищенаведене, можна зазначити, що суб’єктний склад

трудових правовідносин у сфері державної служби має притаманні особливості,

які його характеризують. Такі особливості, зокрема, проявляються як в самому

суб’єктному складі трудових правовідносин, так і в особливостях повноважень

та статусу. Також слід зазначити, що держава, яку можна визначити

роботодавцем для державних службовців, будучи складною правовою

інституцією, діє опосередковано через уповноважені органи та осіб, які творять

розгалужену систему з управління державною службою. При цьому,

незважаючи на публічний характер органів, які представляють державу у

наведеній системі правовідносин, останні залишаються трудовими за своєю

природою.

У трудових правовідносинах у сфері державної служби держава

представлена такою системою уповноважених осіб:

- Кабінет Міністрів України;

- центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та

реалізує державну політику у сфері державної служби;

- Комісія з питань вищого корпусу державної служби та відповідні

конкурсні комісії;

- керівники державної служби;

- служби управління персоналом.

Більш звужене коло суб’єктів, які виконують свої функції з управління

трудовими правовідносинами у сфері державної служби, вступаючи в

індивідуальні трудові правовідносини, представлене:

- безпосереднім керівником;

- керівником державної служби в державному органі;

- суб’єктом призначення.
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Особливими спеціальними суб’єктами, що вступають у трудові

правовідносини з широкої точки зору без урахування взаємовідносин з приводу

виконання праці, є:

- дисциплінарна комісія з розгляду трудових справ;

- загальні збори (конференція) державних службовців державного органу.

Виходячи із широкого розуміння системи трудових правовідносин у

сфері державної служби, найманим працівником чи пов’язаною статусом із ним

особою є:

- державний службовець;

- претендент на зайняття вакантної посади у сфері державної служби;

- особа, яка припинила державну службу.

Наведений опис суб’єктного складу відображає розроблену нами

попередньо концепцію розуміння трудових правовідносин та трудових

правовідносин у сфері державної служби. З огляду на все наведене нами

досягнуто мету й завдання, що ставились попередньо.
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Висновки до Розділу 3

1. Трудові правовідносини у сфері державної служби – врегульовані

нормами трудового права суспільні відносини між державним службовцем та

державою в особі уповноважених органів влади чи іншого суб’єкта трудового

права, що мають внутрішній характер та виникають з приводу праці

державного службовця, або ж з приводу нерозривно пов’язаних з працею

такого державного службовця прав та обов’язків, кореспондуючих з

відповідними повноваженнями держави, що реалізуються іншими особами, які

випливають із системи трудового права України.

2. Запропоновано поряд з іншими рисами трудових правовідносин у сфері

державної служби доповнити характеристику такими особливостями:

- суворе обмеження корупційних діянь;

- вимоги до поведінки державних службовців, які повинні бути дотримані

як в робочий час, так і за його межами;

- законодавчі повноваження з приводу управління органом, у якому

працює державний службовець;

- похідні зобов’язання з приводу декларування майна;

- встановлення певних обмежень щодо захисту приватності;

- поєднання державної служби з перманентним підвищенням

компетентності.

3. Запропоновано доповнити наявні у науці класифікаційні підходи такою

класифікацією трудових правовідносин у сфері державної служби:

1) за правовою природою трудові правовідносини у сфері державної

служби поділяються на:

- трудові правовідносини у сфері державної служби;

- взаємопов’язані з трудовими правовідносинами у сфері державної

служби;

- зі свого боку за ознаками взаємозв’язку з трудовими правовідносинами

у сфері державної служби, взаємопов’язані з трудовими правовідносини у сфері

державної служби поділяються на:



247
- правовідносини, що пов’язані з реалізацією службових повноважень у

державній службі та пов’язані з трудовими правовідносинами (дисциплінарні

провадження, провадження державним органом щодо притягнення до

матеріальної відповідальності тощо);

- правовідносини, що пов’язані з реалізацією публічно-правових

повноважень державними службовцями, однак нерозривно супроводжують

трудові правовідносини (соціально-забезпечувальні правовідносини,

правовідносини з матеріального забезпечення державних службовців тощо);

- правовідносини, що виникають з підстав, які мали місце у межах

трудових правовідносин у сфері державної служби, проте не мають за

природою тісного взаємозв’язку із суто трудовими правовідносинами

(адміністративно-процесуальні й цивільно-процесуальні правовідносини,

правовідносини з приводу адміністративної відповідальності, кримінальні

правовідносини тощо);

2) за фактором часу трудові правовідносини у сфері державної служби

поділяються на:

- правовідносини, що передують початку проходження державної служби;

- правовідносини, що виникають у процесі проходження державної

служби;

- правовідносини, що виникають після припинення проходження

державної служби;

3) на підставі характеристики сфери правового регулювання

законодавчого акту, на підставі якого виникають трудові правовідносини у

сфері державної служби поділяються на:

- трудові правовідносини, що регулюються загальним законодавчим

актом з приводу державної служби;

- трудові правовідносини, що регулюються спеціальним законодавчим

актом;

4) на основі нового законодавства трудові правовідносини у сфері

державної служби можна поділити:

- загальні правовідносини, пов’язані з проходженням державної служби;
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- спеціальні правовідносини, пов’язані з проходженням патронатної

служби;

- спеціальні правовідносини, пов’язані з обійманням політичних посад на

державній службі.

4. Особливостями виникнення трудових правовідносин у сфері державної

служби є:

- обов’язковість проходження відкритого (крім випадків проведення

закритого конкурсу у зв’язку з державною таємницею) конкурсу за формально

визначеними встановленими правилами;

- проходження антикорупційної перевірки та перевірки з інших підстав на

основі законодавства у сфері люстрації;

- обов’язок складення Присяги державного службовця як обов’язкової

вимоги вступу на державну службу;

- наявність інституту відкладеного права другого за результатами

конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби;

- перемога в конкурсі або ж реалізації відкладеного права другого за

результатами конкурсу кандидата є підставами для укладення трудового

договору та/або видання адміністративного акта – наказу на прийняття на

державну службу;

- призначення на посаду є завершальним етапом правовідносин з приводу

прийняття особи на державну службу та початковим щодо її проходження та

виникнення трудових правовідносин з приводу безпосереднього виконання

трудової функції.

5. Особливостями розвитку трудових правовідносин у сфері державної

служби:

- ранг як спеціальне звання особи, яке визначає її суспільний статус та

положення у системі державної служби;

- взаємообумовленість присвоєння рангу державному службовцю

категорією займаної посади;
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- взаємообумовленість присвоєння рангу державному службовцю стажем

праці у сфері державної служби, сумлінним виконанням своїх обов’язків та

результативністю;

- ранг, категорія посади, призначені винагороди, умови праці та їх зміна в

позитивну сторону є мірою просування державного службовця по службі;

- перманентне підвищення рівня особистої компетенції.

6. Особливостями припинення трудових правовідносин у сфері державної

служби є:

- наявність спеціальних підстав припинення трудових правовідносин;

- юридична визначеність у регулюванні припинення трудових

правовідносин як заходу дисциплінарної відповідальності.

7. Особливими спеціальними суб’єктами, що вступають у трудові

правовідносини з широкої точки зору без урахування взаємовідносин з приводу

виконання праці, є:

- дисциплінарна комісія з розгляду трудових справ;

- загальні збори (конференція) державних службовців державного органу.

Виходячи з широкого розуміння системи трудових правовідносин у сфері

державної служби, найманим працівником чи пов’язаною статусом із ним

особою є:

- державний службовець;

- претендент на зайняття вакантної посади у сфері державної служби;

- особа, яка припинила державну  службу.

8. Держава як роботодавець у правовідносинах з найманим працівником

діє від імені чітко окреслених в законодавстві уповноважених осіб. Визначаючи

суб’єктів, які прямо чи опосередковано представляють державу у

правовідносинах з державним органом, Закон України «Про державну службу»

описує трьох суб’єктів: безпосередній керівник; керівник державної служби в

державному органі; суб’єкт призначення.
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РОЗДІЛ 4

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У СИСТЕМІ ТРУДОВИХ

ВІДНОСИН

4.1 Проблеми понятійно-категоріального апарату державної служби у

системі трудових відносин

Державна служба як окремий предмет правового регулювання, інституція

та суспільне явище має у своєму арсеналі ту чи іншу сукупність термінів, які

описують відповідні її елементи. Переважно остання бере свій початок в науках

адміністративного права та державного управління. Відповідні терміни, які

науково обґрунтовані чи використовуються на практиці, мають спільну назву

«понятійно-категоріальний апарат». Таким чином, щодо опису різних

інституцій державної служби повинні бути охарактеризовані чіткі підходи до

праворозуміння того чи іншого поняття, які в ідеалі для науки повинні бути

загальновизнаними й прийнятими. Якщо ж у понятійно-категоріальному

апараті є наявний значний плюралізм чи взаємозаперечуючі концепції, можна

стверджувати, що у понятійно-категоріальному апараті наявні певні проблеми

теоретичного чи практичного характеру.

У сучасній доктрині, на відміну від попередньо існуючих позицій,

більшість вчених зійшлися на думці, що праця, яка виконується державними

службовцями, і трудові правовідносини за їх участі у тому чи іншому контексті

врегульовані положеннями як трудового, так і адміністративного права. Таким

чином, державна служба є предметом розгляду обох наведених наук. При

цьому, якщо попередньо у дослідженнях переважали виключно розробки

державної служби крізь призму адміністративного права, то надалі розроблення

державної служби почали здійснюватися крізь розуміння трудового права й

відповідної термінології. З огляду на те, що на сьогодні загальновизнаним є

віднесення праці державних службовців також до категорії трудового права,

актуальним буде здійснити перегляд понятійно-категоріального апарату,
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зокрема і крізь призму поєднання категорій адміністративного й трудового

права.

Крім цього, зміну термінологічної основи також спричинила зміна

законодавства, яке регулює трудові правовідносини у сфері державної служби.

Це також свідчить про актуальність обраної теми дослідження. Рівною мірою

надалі визначення основи понятійно-категоріального апарату матиме користь

як для наукових розробок і навчальних дисциплін, так і для правозастосовної

практики.

Практично кожен дослідник, який вивчає ту чи іншу правову

проблематику, торкається питань визначеності наукових і практичних

категорій. Тому серед науковців, які здійснили внесок у розробку понятійно-

категоріального апарату, можна виділити багато науковців: Н.Б. Болотіна,

М.І. Іншин, В.Л. Костюк, К.Ю. Мельник, Л.Р. Наливайко, П.Д. Пилипенко,

С.М. Прилипко, Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко та багато інших. І все ж сучасні

обставини роблять доцільним вкотре звернутись до основних проблем

понятійно-категоріального апарату державної служби у системі трудових

відносин та встановити їх співвідношення з категоріями інших галузей права.

Насамперед у контексті поєднання адміністративного й трудового права

слід підкреслити, що останнє зумовлює різні підходи до визначення природи

відносин у сфері державної служби. У науці їх окреслюють як трудові

правовідносини, службові правовідносини і службово-трудові правовідносини.

При цьому використання кожної з категорій має свій особливий зміст, коли

таке використання здійснюється для окреслення відносин між державою та

державними службовцями. Відповідно розглянемо ключові розуміння цих

понять.

М.І. Іншин зазначає, що трудові правовідносини – це двосторонні вольові

відносини, що виникають у зв’язку з укладенням трудового договору

(контракту) між працівником та роботодавцем, змістом яких є встановлення,

розвиток, зміна і припинення праці працівників з виконання ними трудових

функцій [252, с. 198]. Фактично ключовим у цьому визначенні є трудовий

договір як підстава виникнення трудових правовідносин, а також праця тих чи
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інших найманих працівників з виконанням трудових функцій. Безумовно, такий

самий підхід може бути застосованим і до правовідносин за участю державних

службовців як особливої категорії найманих працівників. Таким чином, поняття

трудових правовідносин у цьому контексті є загальним.

І.П. Копайгора під трудовими правовідносинами розуміє виконання

працівником роботи для роботодавця за певну плату в умовах організаційно-

правового регулювання праці [253, с. 81]. Таким чином, сам процес праці

ототожнюється з трудовими правовідносинами. У наведеній позиції є певний

сенс, адже праця – основний предмет трудових правовідносин, усі інші

суспільні правовідносини, безпосередньо не пов’язані з працею на виконання

трудової функції, можуть вважатися другорядними. Для державних службовців

праця – також ключова форма реалізації їхніх повноважень. По суті трудова

функція державного службовця є виконанням тих чи інших прав та обов’язків у

сфері функцій державного управління та державного обслуговування.

Також трудові правовідносини розглядаються як врегульовані нормами

трудового права суспільні відносини, що виникають у результаті укладення

трудового договору (власне трудові), а також відносини з приводу

встановлення умов праці на підприємствах, навчання й перекваліфікації за

місцем праці та відносини, пов’язані з наглядом і контролем за додержанням

трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням

громадян [116, с. 123]. Таким чином, науковець певним чином розширює своє

розуміння трудових правовідносин, намагаючись охопити більшу кількість їх

елементів. Однак ми вважаємо, що повною мірою охопити усі ті суспільні

відносини, які належать до поняття трудових правовідносин, неможливо, а

отже, більш доцільно обмежитись загальними термінами, які б охопили усі

елементи трудових правовідносин.

На думку В.І. Прокопенка, під трудовими правовідносинами слід

розуміти двосторонні відносини працівника з власником або створюваним ним

підприємством щодо виконання за винагороду роботи за обумовленою

спеціальністю, кваліфікацією або посадою з дотриманням внутрішнього

трудового розпорядку, що виступають формою закріплення суб’єктивних
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трудових прав і обов’язків [51, с. 163]. Цілком слушною є відповідна думка,

однак ми б відмовились від використання категорії «власник». Адже

роботодавцем, як відомо, може бути особа, яка не є власником у прямому

розумінні цього слова певного підприємства, установи й організації.

Наприклад, визначати державний орган як «власника», на наш погляд, доволі

некоректно. Тому надалі, незважаючи, йдеться про приватну сферу

використання найманої праці чи про державну службу, більш доцільно

використовувати поняття «роботодавець». Такий підхід відображений у проекті

ТК України [254]. При цьому ми  б не вважали трудові правовідносини формою

закріплення трудових прав, натомість визначили б останні як зміст

правовідносин. Трудові правовідносини є по суті динамічним виявом

суб’єктивних трудових прав та обов’язків у суспільній дійсності. Такі ж

правовідносини у державній службі – не виняток.

Також хотіли б зробити ремарку щодо визначення виключно працівника й

роботодавця як учасників трудових правовідносин. Така концепція є більш

класичною, однак станом на сьогодні можемо констатувати комплексність

поняття «трудових правовідносин», яке охоплює широке коло сторін.

Наприклад, колективні трудові правовідносини зачіпають вже інших

колективних суб’єктів, однак їх можемо також віднести до трудових

правовідносин. Це ж стосується і інших комплексних суспільних відносин,

пов’язаних з використанням праці, де роботодавець та найманий працівник

взаємодіють із системою інших суб’єктів. Та й сам роботодавець може бути

представлений різними особами й органами підприємства, які можуть у тих чи

інших випадках діяти від його імені у межах наданих їм повноважень.

Особливо це стосується правовідносин у сфері державної служби, де діє

складна система суб’єктів, які уособлюють повноваження держави в особі

уповноваженого органу як роботодавця. Серед них і суб’єкт призначення, і

керівник державної служби, і дисциплінарна комісія тощо.

Як зазначає Н.В. Веренич, трудові правовідносини – це складний,

свідомий, вольовий, триваючий, відплатний юридичний зв’язок, що виникає в

результаті трудового договору і містить у своєму змісті взаємодію
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кореспондуючих один одному прав і обов’язків роботодавця і працівника з

приводу виконання останнім своєї трудової функції [255, с. 96]. По суті ця теза

відповідає дійсності, якщо трудові правовідносини розглядати статично без їх

перманентної зміни й розвитку. Натомість окремі науковці у такому випадку

більше схильні використовувати термін «правовідношення». Ми ж вважаємо,

що охарактеризувати правовідносини між працівником та роботодавцем не є

помилковим та можна рівноцінно використовувати обидва з наведених

термінів.

Узагальнюючи усі підходи до визначення поняття «трудових

правовідносин», можемо констатувати, що відповідний термін може

застосовуватися для опису правовідносин за участі державного службовця як

найманого працівника та держави в особі уповноваженого органу як

роботодавця. Адже відповідна категорія є загальною та включає у себе трудові

правовідносини з усіма особливостями, зокрема і за участю державних

службовців.

Узагальнюючи позиції науковців, визначимо трудові правовідносини

як урегульовані нормами права суспільні відносини між працівником та

роботодавцем з приводу використання найманої праці шляхом виконання

трудової функції, встановлення й припинення трудових правовідносин та

реалізації усієї сукупності супутніх прав найманого працівника та

повноважень роботодавця, які пов’язані з використанням найманої праці,

у тому числі правовідносини за участі колективних суб’єктів та

уповноважених державних органів.

Описуючи трудові правовідносини за участю державних службовців та

найманих працівників, також доволі часто використовують термін «службові

правовідносини». У цьому контексті С.Є. Чанов пропонує використовувати

таке розуміння службових правовідносин: врегульовані нормами права й

охоронювані примусовою силою держави вольові суспільні відносини,

сторонами якого є державні або муніципальні службовці, з одного боку, і

відповідні публічні утворення – з іншого, що виникають у процесі організації та

функціонування державної і муніципальної служб як видів професійної
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діяльності, пов’язані зі здійсненням владних повноважень та характеризуються

стабільністю, ієрархічною підпорядкованістю і юридичною нерівністю сторін

[256, с. 85]. Таким чином, службовими правовідносинами як поняттям

описується особливий вид трудових правовідносин, який виникає між

державними органами та їх службовцями. Однак цей термін, якщо керуватися

позицією науковця, включає не лише трудові правовідносини, а визначає й

адміністративні правовідносини, у межах яких реалізується організація

публічної адміністрації. Очевидно, що виконання державних повноважень

службовцями по суті є їхньою трудовою функцією, однак, розглядаючи ту чи

іншу сукупність суспільних правовідносин, доцільно охарактеризувати, до

сфери регулювання якого права останні належать. На нашу думку, якщо вести

мову про самі повноваження державних службовців у сфері адміністрування,

доцільніше такі правовідносини, які ще у науці описуються як зовнішні [157],

віднести до сфери регулювання адміністративного права. З іншого боку, що

стосується розгляду реалізації повноважень крізь призму трудової функції та її

оцінку з точки зору трудо-правової доктрини та практики, наприклад, щодо

визначення наявності дисциплінарного проступку, такі відносини варто

віднести до сфери регулювання трудового права та визначити як «трудові

правовідносини».

Якщо ж керуватися поняттям «службових правовідносин», яке надане

вищенаведеним науковцем, відповідним терміном доцільно описувати

сукупність правовідносин, яким притаманна правова природа як трудового, так

і адміністративного права. Такий широкий підхід до визначення «службових

правовідносин» має право на існування, однак також можливий підхід,

відповідно до якого службовими правовідносинами окреслюється особливий

вид трудових правовідносин, який виникає між державою як роботодавцем та

державним службовцем як найманим працівником.

У контексті вищенаведеного, з огляду на наявність поняття «службово-

трудові правовідносини», яке більш точно характеризує подвійну природу

взаємодії між державою в особі уповноваженого органу та державним

службовцем, а також враховуючи неоднозначність у трактуванні поняття
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«службово-трудові правовідносини», більшою мірою доцільно використовувати

саме термін «службово-трудові правовідносини».

У науці ще використовують «державно-службові відносини». Вказуючи

на різницю між державно-службовими і службово-трудовими відносинами,

наводяться такі ознаки, які відрізняють відповідні категорії: 1) для трудових

відносин характерний метод договірного регулювання, на відміну від

державно-службових, яким притаманне регулювання суто правовими

приписами переважно публічних галузей права; 2) владний характер державно-

службових відносин; 3) державно-службові відносини – це статусні службові

відносини; 4) виникають з приводу забезпечення виконання завдань і функцій

держави; 5) наявність обов’язкових сторін відносин – державний орган, або

його апарат, з одного боку, а з іншого – державний службовець; 6) можуть

виникати, змінюватися і припинятися за ініціативи однієї зі сторін; 7)

державно-службові відносини – це відносини довіри і відданості державного

службовці; 8) є переважно субординаційними [257, c. 187-189]. Хоча з багатьох

позицій і погоджуємось з науковцем, однак різниця у цьому випадку

продемонстрована не повною мірою. Відповідна система ознак не повністю

складається з правових особливостей, а включає також організаційний та

психологічний аспекти.

Найбільш комплексним та широко поширеним поняттям є категорія

«службово-трудові правовідносини», позаяк у самому формулюванні вже

закладена основна сутність цього поняття. М.М. Клемпарський під службово-

трудовими відносинами розуміє двосторонні, взаємні, вольові правовідносини,

які виникають між громадянином України і державним органом, відповідно до

яких громадянин, що набув статусу державного службовця, за винагороду

виконує свої службово-трудові обов’язки згідно із займаною ним посадою з

метою реалізації завдань та функцій, що стоять перед державним органом, де

він працює [50, с. 236]. Певним недоліком визначення, яке наведене

відповідним науковцем, можна назвати його відносну односторонність. Адже

описуючи основну сутність службово-трудових правовідносин, науковець

зазначив, що такі правовідносини полягають у виконанні праці, яка є



257
обов’язком державного службовця, за винагороду. Керуючись таким підходом

до визначення, можливо було б доповнити, що з іншого боку, держава в особі

уповноваженого державного органу зобов’язана забезпечити основні права

державного службовця, які передбачені законодавством та іншими актами.

Вдало визначав службово-трудові правовідносини М.І. Іншин як

двосторонні вольові відносини, що виникають у зв’язку з укладанням

трудового договору (контракту) між громадянином України і державою в особі

відповідного органу, змістом яких є встановлення, розвиток, зміна і припинення

праці державних службовців з виконання ними функцій держави, і

здійснюються у формі суб’єктивних трудових прав і обов’язків державних

службовців [48, с. 336–337]. Такий підхід є доволі лаконічним та розкриває

відповідну сутність окреслених категорій. Однак ми вважаємо, що змістом

трудових правовідносин є самі трудові права та обов’язки, які реалізуються чи

виконуються у відповідних суспільних відносинах та врегульовані нормами

трудового права (акти, які регулюють працю державних службовців та

належать до предмета трудового права).

Узагальнюючи, службово-трудові правовідносини – особливий вид

правовідносин, який врегульований положеннями адміністративного й

трудового права, виникає між державними службовцями й державою в

особі уповноважених органів та їхніх посадових осіб, кожен з яких

перебуває у статусі працівників та роботодавця, а в окремих випадках і

між іншими, змістом яких є реалізація трудових прав та обов’язків

працівника та кореспондуючих прав та обов’язків роботодавця, а також

суміжних правомочностей, які пов’язані з виконанням трудової функції

державних службовців, яка полягає у реалізації ними адміністративних

повноважень.

Надане вище авторське визначення спрямоване на усунення формально-

логічних неточностей. Останнє охоплює увесь склад службово-трудових

правовідносин на державній службі, а також характеризує їх правову природу.

Підсумовуючи, наведене не усуває можливості використання терміна

«трудові правовідносини» у контексті відповідних суспільних відносин між
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державним службовцем як працівником та державою в особі уповноважених

органів як роботодавцем. Крім того, визначення таких внутрішніх відносин з

приводу виконання трудової функції державних службовців як «трудові» буде

формально правильним та обґрунтованим. Натомість категорію «службово-

трудові правовідносини» можна використовувати поряд з наведеним вище

терміном у випадках, коли необхідно підкреслити подвійну правову природу

таких правовідносин та роль адміністративного права у них.

Відповідні підходи й концепції щодо використання інших

словосполучень із включенням означень «трудовий», «службово-трудовий» чи

«службовий» можуть застосовуватися й в інших термінах. Як приклад наведемо

категорію «дисципліна».

У суто трудовому аспекті її визначення будуть мати дещо інакшу

основну суть. Так, є позиція, що трудова дисципліна – це сукупність правових

норм, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, трудові обов’язки, що

встановлюються, працівників і власника або уповноваженого ним органа, що

визначають заходи заохочення за успіхи в праці й відповідальність за

неналежне виконання своїх обов’язків [258, с. 121].

О.Г. Гуменюк визначає трудову дисципліну як сукупність нормативно-

правових приписів, які регулюють обов'язки сторін трудових правовідносин,

спрямованих на забезпечення належного процесу праці; обов'язок роботодавця

створити працівнику умови праці, необхідні для виконання трудової функції та

обов'язок працівника неухильно додержуватись правил поведінки,

установлених у централізованих (дисциплінарні статути) та локальних (правила

внутрішнього трудового розпорядку) нормативних актах [259, с. 21].

М.Д. Бойко визначає трудову дисципліну як встановлений нормами права

порядок відносин між учасниками трудового процесу, що визначає точне і

неухильне виконання ними трудових функцій [260, с. 6].

Незважаючи на те, що відповідні розуміння окреслених понять суттєво

відрізняються одне від одного, можна виокремити їх спільну рису. Усі вони

категорію «дисципліна» характеризують узагальнено як певні вимоги до праці

найманого працівника та дотримання у її процесі прийнятих на нормативному
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рівні правил поведінки під час здійснення трудової функції. На практиці,

ведучи мову про трудову дисципліну у трудовому праві, зазвичай говорять про

дотримання правил безпеки виробництва, санітарно-гігієнічних норм, пожежної

безпеки тощо.

Тому узагальнено, на наш погляд, трудову дисципліну потрібно

визначати як фактичний стан, або ж вимоги, які полягають у дотриманні

внутрішніх правил виробництва й праці, що діють у роботодавця, а також

сумлінне виконання покладених на особу трудових обов’язків, які

визначені трудовим договором та можуть бути деталізовані у внутрішніх

актах роботодавця.

Проте коли мова йде про відповідну дисципліну державних службовців, у

такому разі остання має низку характерних особливостей. Для її позначення

прийнято використовувати інший термін – «службова дисципліна», який сам

собою вказує, що остання є особливим видом трудової дисципліни та охоплює

значну сукупність особливостей.

Так, на законодавчому рівні у пункті 10 частини першої статті 2 Закону

України «Про державну службу» службова дисципліна визначається як

неухильне додержання Присяги державного службовця, сумлінне виконання

службових обов’язків та правил внутрішнього службового розпорядку [31].

Таким чином, сутнісний акцент стосується не якихось певних правил безпеки

виробництва чи норм виробітку, а полягає у додержанні специфічних правил,

які характеризуються як «Присяга державного службовця». Другим елементом

службової дисципліни є сумлінне виконання своїх обов’язків. Останні є

адміністративними повноваженнями державних службовців та випливають із

їхніх службово-трудових правовідносин. Третім елементом виступають правила

внутрішнього службового розпорядку – аналог правил внутрішнього трудового

розпорядку, що є елементом трудової дисципліни. Відповідно порушення цих

елементів трудової дисципліни можуть бути підставою для притягнення

державних службовців до дисциплінарної відповідальності.

Звернімо увагу, що присяга державного службовця передбачає, зокрема,

неухильне додержання державним службовцем положень Конституції України
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та законів України. Дотримання законодавства, на нашу думку, є одним із

центральних елементів службової дисципліни, який з огляду на його суспільну

важливість доцільно було б виділити окремо у нормативному визначенні

поняття службової дисципліни.

У контексті важливості дотримання законодавства як ключового

елементу службової дисципліни можна навести Закон України «Про

Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України», у якому службова

дисципліна – це дотримання особами рядового і начальницького складу

Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів

України, наказів та інших нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх

справ України, підпорядкованих йому органів і підрозділів та Присяги

працівника органів внутрішніх справ України [261]. Таким чином, дотримання

законодавства у цьому випадку займає ключове місце.

У проекті Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної

поліції» від 01.02.2016 під службовою дисципліною розуміють постійне та

безумовне виконання поліцейським обов’язків, які визначені Законом України

«Про Національну поліцію», цим Статутом, іншими нормативно-правовими

актами, а також наказами керівників [262]. Відповідний підхід вважаємо не

таким якісним, адже самі обов’язки поліцейського – питання надзвичайно

широке, внаслідок чого може виникнути сумнів щодо того, про яку саме

сукупність поліцейських обов’язків ідеться.

Цікавим також є лаконічне визначення службової дисципліни як

встановлене добросовісне і відповідальне виконання функцій, прав і обов'язків

на посаді державного службовця [263]. Отже, в цьому випадку йдеться про те,

що відповідна категорія стосується державного службовця, який зобов’язаний

добровільно й добросовісно виконувати покладені на нього функції, права й

обов’язки. Цей перелік вимог ми б доповнили ще дотриманням положень

нормативно-правових актів з мотивів, які наведено вище.

Підсумовуючи, службову дисципліну доцільно визначити як фактичний

стан або ж вимоги, які полягають у дотриманні державним службовцем вимог

законодавства, правил етичної поведінки, усіх законодавчих заборон та
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обмежень для такого службовця, правил службового розпорядку, а також

сумлінне виконання покладених на службовця трудових обов’язків.

Тому узагальнено, на наш погляд, трудову дисципліну потрібно

визначати як фактичний стан, або ж вимоги, які полягають у дотриманні

внутрішніх правил виробництва й праці, що діють у роботодавця, а також

сумлінне виконання покладених на особу трудових обов’язків, які

визначені трудовим договором та можуть бути деталізовані у внутрішніх

актах роботодавця.

Вищенаведена службова дисципліна також полягає в ухиленні від

вчинення дисциплінарних проступків, за які може наставати дисциплінарна

відповідальність. Будучи важливою категорією у системі службово-трудових

правовідносин, ця категорія повинна бути більшою мірою дослідженою, адже у

науці існує плюралізм думок щодо її визначення.

На думку Г.Г. Петришиної-Дюг, дисциплінарна відповідальність є

обов’язком працівників зазнати юридично несприятливих наслідків у формі

втрат особистого характеру за скоєння дисциплінарного проступку в порядку та

на умовах, передбачених трудовим законодавством [264, с. 40]. Отже, в цьому

контексті ключовим обирається сам довершений факт притягнення до

дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому чинним

законодавством.

Дещо під більш широким кутом зору розглядає дисциплінарну

відповідальність В.В. Середа. Науковець розкриває це поняття як один з видів

юридичної відповідальності, що полягає в обов’язку працівника відповідати

перед  керуючим суб’єктом або уповноваженим органом за скоєний ним

дисциплінарний проступок, сутність якого полягає в невиконанні або в

неналежному виконанні працівником покладених на нього трудових чи

службових обов’язків, і понести дисциплінарні стягнення, передбачені

законодавством України [265, с. 23]. У цьому випадку відповідальність

розглядається не як конкретний одиничний випадок несення дисциплінарної

відповідальності за вчинений дисциплінарний проступок, а як відповідне

відношення, у якому існує постійний обов’язок, що може об’єктивуватися в
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обов’язку понести дисциплінарне стягнення, а в окремих випадках і

матеріальну відповідальність. Такий підхід можна ще окреслити як статичний,

який розглядає дисциплінарну відповідальність як правовідношення.

Порівнюючи це розуміння дисциплінарної відповідальності з попередньо

наведеним, можна стверджувати, що обидва підходи мають право на існування.

К.В. Коваленко зазначав, що дисциплінарна відповідальність – це

зазнання особою, винною у порушенні норм трудової дисципліни

(дисциплінарний проступок), негативних наслідків з боку уповноваженого

суб’єкта, що виражаються у дисциплінарних стягненнях [266, с. 235]. З таким

варіантом розуміння поняття дисциплінарної відповідальності можливо

погодитись.

З урахуванням всього вищенаведеного можемо запропонувати таке

визначення: дисциплінарна відповідальність державного службовця –

особливий вид юридичної відповідальності, який застосовується до

державного службовця за невиконання або неналежне виконання

посадових обов’язків, визначених законодавством та локальними актами,

порушення правил етичної поведінки, невиконання інших законодавчих

вимог чи обмежень і полягає у застосуванні заходів дисциплінарного

характеру у вигляді стягнень, що передбачені законодавством за відповідні

види дисциплінарних проступків.

Не менш важливим поняттям, яке використовується у системі трудових

правовідносин, є термін «службова кар’єра», який у доктрині тлумачиться по-

різному. І все ж на проблематику його визначення необхідно звернути особливу

увагу, оскільки це поняття є одним з ключових у сфері службово-трудових

відносин на державній службі.

А.В. Кірмач зазначав, що службова кар’єра – це насамперед просування

по державній службі, яке є однією зі стадій проходження державної служби

[267, с 161]. Таке просування виявляється у формі зайняття більш привабливих

вакантних посад, у тому числі керівних, набуття рангів на державній службі, а

також набуття службово-трудових прав на надбавки за вислугу років. Усе

наведене можна віднести до елементів службової кар’єри.
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А.Ю. Муковоз поняття службової кар’єри вбачає передусім у нормативно

закріпленому процесі цілеспрямованого просування особи по державній службі

для реалізації державних та задоволення своїх інтересів шляхом заміщення нею

вищої посади або присвоєння їй вищого рангу [268]. Безумовно, у цьому

визначенні поняття службової кар’єри роз’яснено більш повно. Однак ми

переконані, що службова кар’єра як категорія передбачає більше елементів,

зокрема і набуття постійних надбавок на державній службі, наприклад у зв’язку

з присвоєнням наукового ступеня.

У контексті вищенаведеного важливою є пропозиція О.С. Продаєвича

сприймати службову кар’єру як комплексне публічно-правове явище, що має

внутрішню структуру. У цій структурі вчений виокремлює такі складові:

1) входження: прийняття на державну службу, ознайомлення з

функціональними обов’язками, проходження випробувального строку та

професійного навчання, набуття першого досвіду;

2) становлення: адаптація до обраної професійної спеціалізації,

формування системного уявлення про структурно-функціональні зв’язки,

специфіка управлінської праці, зайняття керівної посади нижчого рівня;

3) сталість: оволодіння професією, досягнення стійкого становища в

установі;

4) зрілість: максимальне використання власного кар’єрного потенціалу,

коли компетентність перевищує кваліфікаційно-посадові вимоги, нарощування

авторитету, наявність привабливого іміджу, високий рейтинг;

5) завершення: високий статус, визнання професіоналізму й

компетентності, вшанування заслуг, відчуття необхідності передати іншим свої

знання та досвід, перехід на патронатні посади [269, с. 15]. Відповідний

суспільний аналіз етапів проходження особою державної служби є цікавим для

вивчення. Однак відповідні етапи є умовно поділені для цілей подальшого

управління персоналом на державній службі. Фактично ж відповідних правових

основ для такого поділу не існує.

Враховуючи усе вищенаведене, службова кар’єра – процес

просування по службі, який полягає у зайнятті більш привабливих посад,
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зокрема керівних, отримання вищого рангу державного службовця та

зайняття посади з відповідними категоріями, здійснення професійного

навчання й розвитку, набуття права на доплати за стажем на державній

службі чи інших підставах на перманентних засадах. Відповідно ми є

прихильниками більш широкого підходу до визначення поняття службова

кар’єра.

Не можна також оминути такі поняття у сфері державної служби, як

«державна служба»  й «державний службовець», які є ключовими як для

трудового, так і для адміністративно-правового осмислення державної служби

й виконання трудової функції державних службовців у них.

Так, Ю.В. Ковбасюк зазначає, що державна служба – це професійна

діяльність державних службовців з підготовки пропозицій щодо формування

державної політики, забезпечення її реалізації та надання адміністративних

послуг [60, с. 36]. Натомість В.І. Бурдяк вбачає у понятті державної служби

державний правовий і соціальний інститут, який здійснює в рамках своєї

компетенції реалізацію цілей та функцій органів влади та управління шляхом

професійного виконання службовцями своїх посадових обов’язків і

повноважень, що забезпечують взаємодію держави і громадян у реалізації їх

інтересів, прав і обов’язків [270, с. 141]. Таких доктринальних визначень можна

навести безліч. Однак вважаємо, що обидва праворозуміння державної служби

є правильними, оскільки останню можна розглядати і як діяльність, і як

правовий інститут.

При цьому законодавство України тлумачить державну службу як

діяльність. Так, згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про

державну службу» державна служба – це публічна, професійна, політично

неупереджена діяльність з практичного виконання завдань і функцій держави,

зокрема, щодо:

1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і

регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому

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

міжнародних договорів;

2) забезпечення реалізації державної політики, виконання

загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та

інших нормативно-правових актів;

3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;

4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням

законодавства;

5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю

за їх використанням;

6) управління персоналом державних органів;

7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених

законодавством [31].

За наявності деталізованого законодавчого визначення поняття державної

служби, яке не становить значних правозастосовних практичних проблем,

можна погодитись із відповідним законодавчим трактуванням. Однак наведене

не забороняє використовувати поняття державної служби у розумінні правового

інституту.

Щодо терміна «державний службовець», то його також можна тлумачити

по-різному.

Так, М.І. Іншин зазначає, що державний службовець – це громадянин

України, який, уклавши з державним органом, установою, організацією

трудовий договір, займає платну посаду цього органу, має спеціальну

професійну підготовку щодо здійснення від імені держави наданих йому

повноважень і отримує за свою службу винагороду з державного бюджету [6, с.

7]. У наведеному праворозумінні державного службовця, безперечно,

відчувається вплив науки трудового права на відповідний понятійно-

категоріальний апарат. Адже автор ключовим для визначення статусу зазначив

«трудовий договір». Потрібно вказати, що трудовий договір не обов’язково

повинен мати форму договору у традиційному для нас розумінні – останній
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може бути оформленим шляхом видання відповідного наказу чи

розпорядження, як це передбачено, наприклад, положеннями КЗпП [81].

М.І. Мегедин, В.В. Ковалик зазначають, що поняття «державний

службовець» можна тлумачити як в широкому, так і вузькому розумінні. У

першому випадку – це індивідуальний суб’єкт права, який здійснює функції

державного управління не лише в органах державної влади, а й в інших

державних організаціях, установах, підприємствах. У вузькому розумінні

державний службовець – це особа, яка займає певну посаду лише в органах

державної влади [271, с. 158]. На наше переконання, у цьому контексті також

потрібно використовувати законодавче визначення досліджуваного поняття.

Відповідно до частини другої статті 1  Закону України «Про державну

службу» державний службовець визначається як громадянин України, який

займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному

органі, його апараті (секретаріаті) (далі – державний орган), одержує заробітну

плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї

посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій

такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби

[31]. Відповідно необхідно прийняти таке законодавче праворозуміння

державної служби та використовувати його як загальноприйняту категорію.

Враховуючи усе вищенаведене, на цьому етапі дослідження виявлено ті

ключові проблеми понятійно-категоріального апарату, які можуть завдавати

суттєвої шкоди правозастосовній практиці, а також теоретичним дослідженням

і навчальній практиці. За результатами аналізу ключових категорій зроблено

висновки про їхню правову природу, а також було запропоновано власне

узагальнене бачення відповідних категорій.

У кінцевому підсумку дослідження можна підтвердити, що у більшості

випадків до відносного монізму у визначенні категорій у науці прийти доволі

складно. Адже наукові розробки, концепції й погляди зазнають розвитку та змін

упродовж тривалого часу, що зумовлює відсутність можливості дійти єдиного

трактування термінів після тривалих теоретичних і практичних дискусій.
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Винятки становлять законодавчо визначені поняття, з якими, як правило,

погоджується більшість науковців.

Надалі з використанням визначених категорій доцільно дослідити

практичні проблеми інститутів державної служби в Україні, зокрема проблеми

забезпечення трудових прав державних службовців та реалізації їх трудового

потенціалу, відповідальності державних службовців в Україні тощо.

4.2 Проблеми забезпечення трудових прав державних службовців та

реалізації їх трудового потенціалу

Державні службовці як суб’єкти трудових правовідносин мають

особливий правовий статус, який полягає в поєднанні адміністративного й

трудового регулювання трудової діяльності цих категорій працівників. По суті

роботодавцем цієї категорії осіб виступає держава, яка і врегульовує

особливості праці таких категорій найманих працівників, здійснюючи це за

допомогою спеціальних нормативно-правових актів.

Актуальність дослідження зумовлена як реформуванням суто трудового

законодавства, яке триває станом на сьогодні, так і реформою державної

служби, яка зумовила прийняття нового Закону України «Про державну

службу». Останній законодавчий акт становить основу правового регулювання

праці державних службовців та повинен бути дослідженим на предмет

окреслених нами у цьому випадку завдань.

При цьому як забезпечення трудових прав державних службовців, так і

реалізація їх трудового потенціалу повинні забезпечувати належний рівень

захисту прав, свобод та законних інтересів осіб, які вирішили реалізувати свій

трудовий шлях у сфері здійснення державної служби. Сама державна служба

нерозривно пов’язана із законодавчими й суспільно-моральними обмеженнями,

особливою увагою суспільства та вимогливим ставленням до правового й

соціального статусу державного службовця. Наведене зобов’язує, незважаючи

на тимчасово складну економічну ситуацію, забезпечити державних службовців
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належним спектром прав та переваг, які б робили роботу державного

службовця привабливою, конкурентною й економіко-соціально обґрунтованою.

Лише дотримання загальних невід’ємних прав і основоположних принципів

регулювання й організації праці державних службовців дозволить забезпечити

належний престиж державної служби та ефективність функціонування

державного апарату. Лише за таких умов можна стверджувати, що основні

трудові права не лише формально, але й фактично та організаційно забезпечені

на належному рівні.

Крім цього, не менш важливим питанням є правове забезпечення

реалізації трудового потенціалу державних службовців. Цьому питанню не

повною мірою було присвячено увагу у науково-правових дослідженнях. Однак

проблеми, які виникають на цьому етапі розвитку державного апарату,

потребують нових підходів до управління кадровими ресурсами та досягнення

максимально якісного результату. Таким чином, забезпечити систему, за якої на

державній службі особа зможе цілком реалізувати свій трудовий потенціал, є

основоположним завданням правового регулювання трудових правовідносин на

державній службі. А з огляду на недостатню розробленість у науці відповідним

проблемам необхідно приділити особливу увагу.

Дослідження проблем реалізації трудового потенціалу здійснювало

багато науковців, серед яких Н.Ф. Артеменко, М.М. Клемпарський,

М.В. Лаврищева, М.І. Лахижа, С.М. Озірська, Т.В. Покотило, О.М. Шовгеля та

багато інших. Однак станом на сьогодні з огляду на зміну законодавства та

фактичну суспільну потребу до наведених проблем знову потрібно

повернутися, що і здійснимо в цьому дослідженні.

Л.В. Могілевський переконався, що фахівця зазначеного рівня вже не

утримати на державній службі обіцянками великого пенсійного забезпечення,

оскільки останні події у цій сфері змусили багатьох працівників органів

державної влади, правоохоронних органів відмовитись від подальшого

проходження служби і шукати собі іншу справу або піти на пенсію, яку вже

відповідно до чинного законодавства суттєво обмежено. Отже, в таких умовах

особливої актуальності набуває саме розроблення дієвого та ефективного
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правового механізму нормативного забезпечення службово-трудових відносин

державних службовців з притаманним йому широким спектром трудових прав

та відповідних ним державних гарантій, тобто йдеться про необхідність

забезпечення належної реалізації державними службовцями як працівниками

конкретного державного органу гарантованих Конституцією України, КЗпП

України та іншими нормативно-правовими актами своїх трудових прав,

підкреслюємо – саме під час, а не після трудової діяльності у відповідному

державному органі [272, с. 245]. У цьому випадку йдеться не лише про права як

такі, але й про високий рівень мотивації державних службовців, який би

повністю дозволив реалізувати концепцію трудового потенціалу. Також

потрібно розуміти, що з огляду на особливості державної служби рівень та

обсяг трудових прав та переваг, які випливають зі статусу державного

службовця, повинен бути забезпеченим якнайкраще. Йдеться передусім про

встановлення високих стандартів забезпечення державних службовців. І все ж

самі трудові права цієї категорії працівників можуть підлягати обмеженню, або

ж у процесі їх реалізації державний службовець може зіткнутися з сукупністю

проблем правового чи організаційного характеру.

Потрібно навести цікаву позицію М.М. Клемпарського з приводу такого.

Службово-трудова діяльність державних службовців регулюється за допомогою

правових норм матеріального та процесуального характеру. У матеріальних

нормах відображуються положення щодо соціально-правового статусу

державного службовця та особливостей його реалізації, способів заміщення

посад; випробувального терміну та його строків, особливостей проведення

атестації працівників, забезпечення службової дисципліни, умов службової

діяльності, підстав припинення державної служби тощо. Водночас процесуальні

норми є своєрідними адаптерами у практичну службово-трудову діяльність

державних службовців положень норм матеріального характеру і чітко

вказують на конкретну процедуру та порядок реалізації відповідної

матеріальної норми. Зокрема, вони встановлюють: організаційно-правовий

порядок вступу на державну службу та визначають, які саме процедури для

цього необхідно пройти; відповідні процедури залежно від видів переміщення
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державного службовця та особливостей проходження служби; складові

елементи процедури проведення атестації; порядок та особливості присвоєння

спеціальних звань та рангів; особливості процедури притягнення державного

службовця до дисциплінарної та матеріальної відповідальності; порядок та

особливості звільнення службовця. Саме завдяки тісному взаємозв’язку та

взаємодії матеріальних і процесуальних норм та відповідному їх закріпленню у

нормативно-правових актах здійснюється правове регулювання службово-

трудових відносин та правове забезпечення статусу державних службовців,

зокрема і як суб’єктів трудового права [157, с. 90]. Таким чином, реалізація

суб’єктивних трудових прав повинна забезпечуватися належними

процедурними нормами, які не повинні ускладнювати реалізацію матеріальних

правоположень, якими такі права державних службовців закріплено.

Науковець виділяє такі тенденції розвитку правового забезпечення

статусу державного службовця як суб’єкта трудового права, зокрема: 1)

започатковано якісну новелізацію нормативно-правових актів; 2)

інтенсифіковано загальне та спеціальне (відомче) нормотворення з

досліджуваних питань; 3) урізноманітнено відповідні форми правотворчої

діяльності; 4) поступово розширюється сфера локального правового

забезпечення, особливо в частині тих питань, які можуть бути вирішені на рівні

певного державного органу сторонами службово-трудових відносин [157, с. 90].

Особливо яскраво відповідні тенденції мають вияв вже в сьогоднішні дні після

прийняття нового Закону України «Про державну службу». У контексті

останнього більшою мірою це стосується і реалізації колективно-трудових прав

державних службовців, адже локальне правове регулювання зазвичай включає

участь сторін соціального партнерства при вирішенні конкретних аспектів

забезпечення трудових правовідносин у державних органах.

Проте, на думку М.М. Клемпарського, станом на сьогодні виникли й

певні проблеми у правовому забезпеченні статусу державного службовця як

суб’єкта трудового права, основні з них такі: відсутність системності у

розвитку правового забезпечення; багато доповнень та змін до нормативно-

правових актів, прийнятих ще за часів проголошення Незалежності України;
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організаційна неузгодженість між правовими положеннями, що забезпечували

певні аспекти службово-трудової діяльності державних службовців та взагалі

прогалини у правовому регулюванні службово-трудових відносин;

невиправдане дублювання положень загального законодавства та навіть

текстуальне копіювання норм; декларативний характер положень нормативно-

правових актів, відсутність відповідних правореалізаційних механізмів та

безадресність виконання приписів, що містяться в них; недостатня наукова

обґрунтованість правових актів, іноді їх декларативність, відсутність у багатьох

актах механізмів їх реалізації; відсутність ґрунтовної концепції розвитку

правового забезпечення із зазначенням конкретних шляхів та заходів задля

вирішення існуючих проблем у правовому регулюванні службово-трудових

відносин службовців [157, c. 90]. Хоча у законодавстві щодо регулювання

трудових правовідносин є певні проблеми, вважаємо, що у цьому випадку автор

суттєво перебільшив недоліки національної системи трудових правовідносин.

Так, станом на сьогодні прийнятий новий Закон України «Про державну

службу» хоч і не позбавлений недоліків, однак вирішує багато поставлених

проблем перед правовим регулюванням. Є надії, що прийняття ТК України

також виправить ситуацію з певною невизначеністю правового регулювання,

яка тією чи іншою мірою не дозволяє належним чином врегулювати трудові

правовідносини.

Проблемним аспектом завжди було право на страйк державних

службовців, яке в Україні заборонене. Проте слід підкреслити, що такі

обмеження у трудових правах повинні бути співмірні та відповідати меті їх

встановлення. Таким чином, якщо право на страйк забороняється з метою

забезпечення виконання обов’язкових функцій держави, такі заходи можливо

було б забезпечити іншим способом без загальної заборони страйку будь-яким

категоріям державних службовців.

В.М. Павліченко пов’язує підхід законодавця щодо безумовної заборони

страйку такою позицією, що страйк державних службовців перешкоджатиме

нормальному функціонуванню державного органу, а отже, негативно

впливатиме на міцність державної дисципліни, забезпечення гармонії
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суспільних та економічних відносин [91, с. 99]. Загалом науковець не підтримує

такого підходу та намагається довести зняття відповідної законодавчої

заборони. Вчений, зокрема, вказує, що положення законодавства щодо

заборони страйку державним службовцям суперечать як нормам Конституції

України, так і вимогам міжнародної трудової спільноти. Так, у статті 44

Конституції України закріплюється право кожного, хто працює, на страйк для

захисту своїх економічних і соціальних інтересів [41]. Перебування осіб на

державній службі, зазначає науковець, та виконання ними особливих службово-

трудових функцій не має обмежувати їх у конституційних правах і свободах

[91, с. 99].

Однак, з іншого боку, частина друга статті 44 Конституції України

встановлює, що порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з

урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони

здоров'я, прав і свобод інших людей. Частина четверта визначає, що заборона

страйку можлива лише на підставі закону [41]. Таким чином, встановлена у

самій конституції можливість обмежувати страйк шляхом регламентування або

ж заборонити страйк на рівні законодавства. При цьому формальних

конституційних вимог для такої заборони страйку не встановлено. Однак варто

погодитись і з тим аргументом, що загальна тотальна заборона страйку повинна

також відповідати верховенству права, меті такої заборони і саме посилання на

дестабілізацію роботи державного апарату не виглядає повністю

обґрунтованим, адже при здійсненні страйку на підприємстві також

відбувається дестабілізація його роботи.

В.М. Павліченко продовжує наголошувати на тому факті, що згідно з

пунктом 4 статті 6 Європейської соціальної хартії (переглянутої) ETS № 163,

яку було ратифіковано Україною 21 грудня 2006 р., державні службовці можуть

користуватись правом на страйк [273]. Таким чином, законодавче закріплення

права всіх державних службовців на страйк сприятиме узгодженню

українського трудового законодавства у сфері права на страйк із міжнародними

стандартами [91, с. 99]. У цьому випадку також варто підкреслити, що

соціальна хартія не є безумовною в цьому питанні.
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Так, право на страйк допускається у випадках, передбачених статтею «G»

частини ІІІ Хартії, відповідно до якої ефективне втiлення в життя прав i

принципiв, зазначених у частинi I, та їхнє ефективне здiйснення вiдповiдно до

частини II не пiдлягають жодним обмеженням, за винятком тих, якi передбаченi

цими частинами, i тих, якi встановленi законом i необхiднi в демократичному

суспiльствi для захисту прав i свобод iнших людей або для захисту державних

iнтересiв, нацiональної безпеки, здоров’я людей чи моралi. Крім цього, згідно з

частиною другою наведеної статті обмеження, якi дозволяються згідно з цiєю

Хартiєю щодо зазначених у нiй прав i зобов’язань, застосовуються тiльки з

метою, з якою вони передбаченi [273]. При цьому, чи дотримано відповідних

вимог соціальної хартії у процесі загальної заборони страйку, питання є доволі

спірним. Хоча також слід підкреслити, що безперебійна робота державного

апарату, безумовно, належить до «державного інтересу», однак не повною

мірою такі заходи можуть вважатися необхідними у демократичному

суспільстві.

В обґрунтування важливості й необхідності закріплення права на страйк

за державними службовцями В. Павліченко доповнює, що з огляду на

незадовільний стан забезпечення праці державних службовців, що пов’язується

як з відсутністю належного правового регламентування, так і з матеріальною

складністю, а подекуди й неможливістю забезпечення достатнього регулювання

праці державних службовців, оголошення та проведення страйку видається чи

не єдиним і найбільш дієвим способом привернення уваги вищих посадових

осіб держави й громадськості до проблем державної служби, а також вирішення

цих проблем. Залежність службовців від держави в аспекті отримання

заробітної плати за рахунок бюджетних коштів не має розглядатись як

перешкода або стримуючий фактор для проведення ними страйку в разі

порушення їхніх конституційних прав і свобод державою в особі керівників

органів. Тому теза про те, що державний службовець є обмеженим у вимогах до

держави, оскільки сам уособлює державу, є, на думку автора, однозначно

дискримінаційною, а тому не може більше використовуватись українським
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законодавцем для обґрунтування заборони закріплення права державних

службовців на страйк [91, с. 99]. На таке варто пристати.

Хоча погоджуємось, що можливість страйку державних службовців може

бути обмеженою більшою мірою, ніж інших працівників з метою забезпечення

функціонування державного апарату. Таким чином, пропонуємо частину пʼяту

статті 10 Закону України «Про державну службу» замінити таким положенням:

«Державним службовцям дозволяється брати участь у страйку виключно у

випадку, якщо це не завдасть істотної шкоди функціонуванню державного

апарату, зокрема, що надавані державою послуги та здійснення інших функцій

можна буде виконувати хоча б мінімальною кількістю державних службовців.

Положення ції статті не поширюється на службовців правоохоронних органів,

якщо такий страйк може завдати істотної шкоди громадському порядку та

безпеці».

М.В. Сорочишин акцентує на визнанні права державних службовців на

об’єднання у новому Законі. Воно, вказує науковець, не відповідає

формулюванню цього права, що міститься у статті 6 Закону України «Про

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [274, с. 13]. По-перше,

Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

закріплено право на свободу об’єднання у профспілки, а не право на участь у

них. По-друге, цим нормативно-правовим актом передбачено право на основі

вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки,

вступати до них та виходити з них. Водночас Закон України «Про державну

службу» закріплює лише право державних службовців на входження до

професійних спілок [275, с. 127]. Відповідну критику вважаємо хоч і

підставною, однак остання не повинна звертати увагу на формальне визначення

права на профспілкові об’єднання державних службовців. Так, порівняно з

попереднім Законом України «Про державну службу» 2012 р. [87] новий Закон

[31] визначає значно більше обставин, які повинні бути погоджені з

профспілковим органом державних службовців. Попередній Закон України

«Про державну службу» 2011 р. взагалі жодним чином не регламентував

питання профспілкових організацій державних службовців [276]. Таким чином,
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певні зрушення у цьому напрямі були здійснені. Загалом усі повноваження

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії» поширюються на

правовідносини за участю державних службовців.

Однак самі засади взаємодії державних органів як роботодавців та

профспілкових організацій можуть бути більш детально врегульованими у

законодавстві, адже державний апарат може вчиняти юридичні дії виключно на

підставах і в порядку, передбаченому законодавством. Таким чином,

пропонуємо на рівні законодавства врегулювати забезпечення функціонування

профспілок різних рівнів, зокрема, встановити обов’язкові додаткові гарантії

для членів профспілок державних службовців, а також передбачити

забезпечення профспілкових організацій приміщенням і засобами для ведення

своєї діяльності.

Перелік прав державних службовців встановлений у статті 7 Закону

України «Про державну службу», відповідно до якої державний службовець

має право на: 1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і

шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб; 2) чітке

визначення посадових обов’язків; 3) належні для роботи умови служби та їх

матеріально-технічне забезпечення; 4) оплату праці залежно від займаної

посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу;

5) відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;

6) професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб

державного органу; 7) просування по службі з урахуванням професійної

компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; 8) участь

у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів; 9) участь у

діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках,

передбачених цим Законом; 10) оскарження в установленому законом порядку

рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади

державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за

результатами оцінювання його службової діяльності; 11) захист від незаконного

переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі

повідомлення про факти порушення вимог цього Закону; 12) отримання від
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державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого

самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його

повноважень, у випадках, встановлених законом; 13) безперешкодне

ознайомлення з документами про проходження ним державної служби, у тому

числі висновками щодо результатів оцінювання його службової діяльності;

14) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття

безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри [31]. При цьому перелік

не є вичерпним. Безумовно кожне суб’єктивне право так чи інакше може

зіткнутися із ситуацією, коли останнє на практиці не є забезпеченим, або ж

забезпечується неналежно. Однак повною мірою такої ситуації, за якої усі права

були б захищеними належним чином, досягнути не вдасться.

Комплексним вирішенням питання буде створення у межах

Національного агентства України з питань державної служби, спеціального

відділу, основним завданням якого було б здійснювати моніторинг стану

дотримання основних прав державних службовців та розроблення заходів щодо

підвищення стандартів у сфері забезпечення трудових прав.

Із сукупністю трудових прав державних службовців взаємопов’язане

питання забезпечення трудового потенціалу цієї категорії найманих

працівників.

У різних наукових розробках існує безліч підходів до визначення поняття

трудового потенціалу. Не наводячи усіх з них, доволі переконливою виглядає

позиція, яку висловлює Н.В. Гладчак. Трудовий потенціал працівника

відповідно до думки вченого − сукупність природних і придбаних

інтелектуальних, психофізіологічних, індивідуальних характеристик особи, які

видозмінюються в процесі трудової діяльності і реалізуються або можуть бути

реалізовані з метою задоволення її потреб [277, с. 80]. Науковець, зокрема,

наводить позицію представників системного підходу, які вказують на те, що

трудовий потенціал потрібно розглядати як систему, що складається з трьох

складових: інтелектуальної, психофізіологічної та особистісної

(індивідуальної), від ступеня взаємоузгодження [277, с. 83]. У наведеному

контексті можна зазначити, що розкриття трудового потенціалу державних
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службовців полягатиме у найбільш ефективному використанні корисних

характеристик особи як найманого працівника на користь органу державної

влади, у якому здійснює свої повноваження такий працівник, та й усієї держави

загалом. Однак держава, будучи і регулятором державної служби і

роботодавцем для кожного конкретного державного службовця, повинна

забезпечити таку систему правового регулювання праці державних службовців,

за яких особа могла б ефективно виконувати свої професійні обов’язки,

використовуючи власні трудові здібності. У цьому контексті ключовим є

система мотивації, просування по службі, матеріальне й соціальне

забезпечення, реалізація освітніх програм, а також підвищення кваліфікації

кадрів. У поєднанні усі відповідні напрями творять інституційно-правову

систему, завдання якої забезпечити розкриття трудового потенціалу державних

службовців, його ефективне використання та розвиток. І все ж відповідні

напрями забезпечення реалізації трудового потенціалу містять сукупність

правових та організаційних проблем, які необхідно розкрити або запропонувати

їх вирішення.

На сучасному етапі в Україні науковці виділяють такі проблеми мотивації

праці персоналу у сфері державної служби, як:

1) неврахування індивідуальності кожної людини, внаслідок чого

керівник неспроможний визначити ті фактори, які впливають на покращення

праці державних службовців;

2) керівники не звертають уваги на покращення психологічного клімату в

колективі;

3) відсутність прямої залежності розміру премії від конкретних

результатів роботи державних службовців, вона перестала виконувати свою

головну стимулюючу функцію і перетворилась на просту надбавку до

посадового окладу [278, с. 43].

Очевидно, що наведеним проблеми розкриття трудового потенціалу

державних службовців не обмежуються. При цьому потребують подальших

розробок як конкретні заходи, які можуть вирішити наведені проблемні

моменти, так і ті, які стосуються інших напрямів розкриття трудового
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потенціалу. Умовно досліджувану проблематику можна розділити на таку, яка

повинна бути вирішена правовими заходами, і таку, вирішення якої лежить в

правозастосовній та організаційній сферах.

Є. Волнухіна та Ю.Ф. Мельник зазначають, для того щоб діяльність

персоналу державної служби була успішною, надзвичайно важлива мотивація

успіху, його настрій на позитивні результати. Вчені відмічають, що

універсальної і цілком ефективної системи стимулювання і мотивації бути не

може, для кожної організації має бути розроблена своя корпоративна система

стимулювання й мотивації, яка б відповідала організаційним цілям,

ураховувала особливості наявної організаційної культури і мотиваційний тип

персоналу. Розробка й використання нових мотиваційних систем передбачає

зміну традиційних форм організації праці, зміну характеру і структури

управління, до чого психологічно не завжди готовий персонал державної

служби. Необхідною умовою застосування ефективної системи мотивації є

наявність чіткої системи ділової оцінки персоналу з прозорими і зрозумілими

принципами і критеріями якісної та кількісної оцінки праці і поведінки

персоналу [279, с. 16-17].

Новим Законом України «Про державну службу» було введено інститут

оцінювання результатів службової діяльності. Відповідно до частини першої

статті 44 Закону результати службової діяльності державних службовців

щороку підлягають оцінюванню для визначення якості виконання поставлених

завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування

їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні. Частина друга цієї

статті встановлює, що оцінювання результатів службової діяльності

проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості,

визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а

також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у

сфері запобігання корупції. Як зазначається у частині шостій, у разі отримання

державним службовцем негативної оцінки не раніше ніж через три місяці

проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності.

Натомість частина девʼята встановлює, що отримання державним службовцем
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відмінної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності є підставою

для його преміювання та переважного просування по державній службі

відповідно до цього Закону. Зі свого боку відповідно до частини десятої

аналізованого положення у разі отримання державним службовцем двох підряд

негативних оцінок за результатами оцінювання службової діяльності такий

державний службовець звільняється зі служби відповідно до пункту 3 частини

першої статті 87 цього Закону [31]. Більш детально порядок проведення

оцінювання результатів встановлено у постанові КМУ «Про затвердження

Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності

державних службовців» від 23.08.2017 № 640 [280]. Усі вищенаведені

положення є позитивними, а саме оцінювання побудовано так, щоб визначити

певну результативність виконання завдань. Це може не лише забезпечити

оцінювання конкретного службовця, але й встановити причини та умови

порушення трудової дисципліни, невиконання поставлених завдань чи то

неможливість виконання певної роботи і потреби у додаткових та нових кадрах.

Проте у тих випадках, де це можливо, вважаємо за необхідне запропонувати

розробити деталізовані й стандартизовані методики оцінювання, які б

якнайбільшою мірою позбавляли таке оцінювання суб’єктивності, зокрема

дозволяли б здійснити оцінювання державних службовців за результатами

аналогічної чи співмірної діяльності.

Звернімо увагу, що інститут оцінювання результату діяльності державних

службовців використовується не лише як засіб забезпечення трудової

дисципліни та ефективності у роботі державного органу, але й як засіб

заохочення, якщо досягнуто позитивних результатів. В.М. Кудрявцев

зауважував, що саме заохочення, а не покарання є в низці випадків більш

ефективними засобами, тому що в ситуації позитивної мотивації спонукальною

силою бажаного поводження виступають не тільки зовнішні розпорядження,

але і власний інтерес суб'єкта, його заінтересованість [281, с. 155]. Відповідно

спонукання може бути більш ефективним для розкриття трудового потенціалу

державних службовців.
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Як зазначається, мотивація до праці є важливою, але недостатньою

умовою результативної роботи. Мотивація до праці визначається двома

основними параметрами: вона зростає за збільшення очікуваних внутрішніх і

зовнішніх винагород і зменшується за підвищення витрат, які супроводжують

роботу. Працівники можуть бути високо мотивованими й мають при цьому

низьку результативність роботи у зв’язку з поганою якістю системи управління

персоналом в організації, відсутністю у працівників необхідних навичок і

знань. Проте в разі виконання інших необхідних умов посилення трудової

мотивації працівників веде до підвищення результативності їх роботи [282, с.

231]. Таким чином, ефективне розкриття трудового потенціалу на державній

службі повинно передбачати як ефективну правову й організаційну систему

мотивації державних службовців, так і бути поєднане з грамотним розподілом

повноважень та відповідних завдань за державними службовцями.

Ю. Мороз зазначає, що система мотивації у сфері державної служби має

гармонійно сполучати матеріальні і духовні засоби впливу на особистість

державного службовця, сприяти створенню внутрішньо узгодженої системи

організаційних і психологічних засобів активізації керівного персоналу і

реалізації цієї системи на високому професійному рівні. Система мотивації має

включати різноманітні елементи і мотиви, враховувати вплив на кожного

державного службовця різноманітних політичних, соціально-економічних,

культурних та інших змін, що відбуваються в українському суспільстві [283, с.

57].

Мотивація, як відомо, може бути позитивною чи негативною. Поєднання

цих двох видів мотивації у правовому й організаційному полі створює цілісну

систему, яка визначає надалі розкриття трудового потенціалу державних

службовців, які працюють у відповідних державних органах. Щодо засобів

негативної мотивації, то вони представлені здебільшого системою юридичної

відповідальності, проблеми якої доцільно згодом дослідити окремо. Стосовно

позитивної мотивації, то остання складається рівною мірою з матеріальних та

психологічних заходів впливу.
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Н.С. Калашник зазначає, що зовнішніх факторів, які впливають на

розвиток процесу самоосвіти професійної діяльності державних службовців,

більше ніж внутрішніх, проте кожен із внутрішніх факторів є сильнішим за

будь-який зовнішній через особисту значущість для працівника, що потрібно

врахувати [284, с. 413]. Таким чином, вчений вважає, що внутрішні фактори

повинні бути ключовими у становленні й професійному розвитку державного

службовця та домінувати над зовнішніми. Однак такі фактори повною мірою

взаємопов’язані і за наявності неналежного правового регулювання праці

державних службовців, яке не забезпечує заохочень до саморозвитку чи

результативної праці, усі внутрішні фактори можуть бути не реалізованими.

Серед заохочень, що мають нематеріальний характер, Закон України

«Про державну службу» встановлює такі види заохочень: 1) оголошення

подяки; 2) нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими

відзнаками державного органу; 3) дострокове присвоєння рангу в порядку,

визначеному цим Законом; 4) представлення до нагородження урядовими

відзнаками та відзначення урядовою нагородою (вітальний лист, подяка,

почесна грамота); 5) представлення до відзначення державними нагородами

[31].

Звернемо увагу, наприклад, на систему оплати праці та встановимо, чи

остання є належним мотиватором для реалізації праці державного службовця.

Так, відповідно до частини першої статті 50 Закону України «Про державну

службу» держава забезпечує достатній рівень оплати праці державних

службовців для професійного виконання посадових обов’язків, заохочує їх до

результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи [31]. І хоча

відповідне положення не містить конкретики, останнє є певним правовим

принципом, який повинен забезпечити заробітну плату державного службовця

на такому рівні, щоб трудовий потенціал такого працівника був реалізованим і

для цього був би притаманним належний рівень суб’єктивної мотивації.

Щодо конкретної деталізації складу системи заробітної плати, то

відповідно до частини другої наведеної статті заробітна плата державного

службовця складається з: 1) посадового окладу; 2) надбавки за вислугу років; 3)
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надбавки за ранг державного службовця; 4) виплати за додаткове навантаження

у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного

службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього

державного службовця; 5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з

виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок

економії фонду посадового окладу за відповідною посадою; 6) премії (у разі

встановлення). Як випливає з частини третьої наведеної статті, за результатами

роботи та щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям

можуть встановлюватися премії. До премій державного службовця належать: 1)

премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності; 2) місячна

або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця

в загальний результат роботи державного органу. При цьому загальний розмір

премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, які може отримати державний

службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового

окладу за рік [31]. Як бачимо, переважна більшість виплат носить загальний

характер, і, хоча має певну мотиваційну складову, однак остання реалізується

як мотивація системою оплати праці. Натомість залежність від конкретного

результату роботи на нормативному рівні встановлюється виключно в інституті

преміювання. При цьому розмір премій обмежується, зокрема тих, які

виплачуються за результат особистого внеску державного службовця в

загальний результат роботи державного органу, який допускає певну

суб’єктивність керівника державної служби в оцінюванні діяльності державних

службовців.

Порядок преміювання державного службовця встановлюється також у

статті 52 Закону України «Про державну службу», відповідно до частини пʼятої

якого премії виплачуються в межах фонду преміювання залежно від особистого

внеску державного службовця в загальний результат роботи державного

органу. Типове положення про преміювання затверджується центральним

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну

політику у сфері трудових відносин, за погодженням із центральним органом

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
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сфері державної служби [90]. Встановлення премій державним службовцям

здійснюється керівником державної служби відповідно до затвердженого ним

Положення про преміювання у відповідному державному органі, погодженого з

виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності). Однак

частина шоста наведеної статті встановлює обмеження, відповідно до якого

фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20 відсотків

загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці

(відповідна норма набирає чинності з 01.01.2019) [31].

Багато науковців і фахівців негативно відгукувались про встановлення

премій державним службовцям, які інколи суттєво перевищували посадовий

оклад та інші складові їх оплати праці. Певною мірою останні мали рацію, адже

такий підхід до преміювання, особливо за умов необмежених премій та

відсутності їх прив’язки до результатів роботи, не виконував мотиваційної

фунції, а лише створював певні корупційні ризики та був захистом тиску на

державного службовця керівником державної служби. Однак в умовах

сьогодення, коли посадовий оклад державного службовця знаходиться на

доволі низькому рівні, а преміювання можливо прив’язати до конкретного

результату діяльності такого працівника, який визначатиметься нормативно,

відповідний інститут може стати належним засобом, який сприятиме реалізації

трудового потенціалу державного службовця. Тому суттєві обмеження, такі як

обмеження фонду преміювання до розміру 20 % фонду оплати праці чи 30 %

поріг для місячних премій, не вважаємо повністю виправданими. Тому за

чіткого дотримання принципу повної відповідності системи преміювання

об’єктивно оціненим результатам праці відповідні обмеження можуть бути

зменшеними.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Типового положення про преміювання

державних службовців органів державної влади, інших державних органів,

їхніх апаратів (секретаріатів) розмір місячної або квартальної премії

державного службовця залежить від його особистого внеску в загальний

результат роботи державного органу з урахуванням таких критеріїв: 1)

ініціативність у роботі; 2) якість виконання завдань, визначених положеннями
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про державний орган, самостійний структурний підрозділ, у якому працює

державний службовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями

керівництва відповідного державного органу та безпосереднього керівника

державного службовця; 3) терміновість виконання завдань; 4) виконання

додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі

комісій, робочих груп тощо) [90]. Ці положення можуть стати певною основою

для подальшої деталізації норм у положеннях про преміювання, які

затверджуються на рівні конкретного державного органу за погодженням з

первинною профспілковою організацією. І все ж необхідно, щоб у таких

положеннях був витриманий принцип об’єктивності й відповідності

преміювання здійсненому результату.

З огляду на наведене пропонуємо розділ ІІ Типового положення про

преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних

органів, їхніх апаратів (секретаріатів) доповнити пунктом 5, відповідно до якого

«Преміювання у державному органі повинно відповідати принципу

об’єктивності й співмірності з результатами діяльності державного службовця

та його суспільно-корисного внеску. Недотримання цих принципів є підставою

для визнання положення про преміювання відповідного державного органу чи

його окремих елементів недійсними та/або визнання недійсним рішення

керівника державного органу про преміювання».

У контексті розгляду цієї проблематики потрібно навести актуальний

приклад правового регулювання преміювання, який сприяє ефективності

трудової діяльності державних службовців та реалізації їх трудового

потенціалу. Такий механізм закладений у правовому регулюванні системи

оплати праці державних службовців.

Так, відповідно до статті 13 Закону України «Про органи та осіб, які

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»

заробітна плата працівника органу державної виконавчої служби складається з

посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років,

винагороди, а також інших надбавок згідно із законодавством. Порядок виплати
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та розміри винагород працівникам органів державної виконавчої служби

встановлюються Кабінетом Міністрів України [285].

Як зазначається у пункті 2 Порядку виплати винагород державним

виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця,

затвердженого постановою КМУ від 08.09.2016 № 643, у разі фактичного

виконання (повного або часткового) виконавчого документа майнового

характеру державним виконавцям, визначеним у частині першій статті 7 Закону

України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових

рішень і рішень інших органів», виплачується винагорода у такому розмірі: 1) 2

відсотки стягнутої суми або вартості майна боржника, переданого стягувачу за

виконавчим документом, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму

для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, –

державному виконавцю, на виконанні у якого перебував (перебуває)

виконавчий документ; 2) 0,5 відсотка стягнутої суми або вартості майна

боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом, але не більше 200

розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1

січня календарного року, – керівнику органу державної виконавчої служби та

його заступникам, яким безпосередньо підпорядкований державний виконавець

[286]. Відповідний порядок забезпечив ефективну реалізацію повноважень

державними виконавцями, з одного боку, та став основою для реалізації

трудового потенціалу державних службовців виконавчої служби. Такий підхід

до преміювання повною мірою є об’єктивним та прямо залежить від

ефективності результату роботи державного виконавця. Хоча особливо великі

розміри таких премій зазнали певної критики зі сторони експертів та

суспільства, однак загалом за умови удосконалення такої системи остання

могла б бути запозиченою у діяльність інших державних органів.

Варто підкреслити, що обмеження у сумі 200 розмірів прожиткового

мінімуму для працездатних осіб було введено нещодавно постановою КМУ

«Про внесення змін до Порядку виплати винагород державним виконавцям та

їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця» від 23.08.2017

№ 641 [287] у зв’язку зі значним інформаційно-політичним резонансом, за
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якого керівники Департаменту державної виконавчої служби Міністерства

юстиції України отримали мільйонні премії за результатами діяльності

відповідного департаменту. Однак вважаємо такий підхід ефективним, адже

високий рівень матеріальної мотивації державного службовця безумовно

забезпечуватиме розкриття його трудового потенціалу у повному обсязі.

Безумовно, така система ще повинна змінюватися, щоб останню вважати

справедливою. Наприклад, відсоток керівнику є обґрунтованим виключно тоді,

коли такий керівник реалізує повноваження щодо притягнення до

відповідальності підлеглого чи його мотивації й координації, діяльність якого

визначає його премію. Крім цього, цікавою була б система, коли преміальна

частина відсотка від такого збору йшла б не лише конкретному державному

службовцю, але й утворювала б преміальний фонд, чи збільшувала б фонд

оплати праці в конкретних територіальних підрозділах органів виконавчої

служби. Наведене стимулювало б організувати діяльність відповідного органу

якнайефективнішим чином, щоб забезпечити повну реалізацію трудового

потенціалу працівників державної служби. Таку ж систему доцільно було б

запроваджувати в органах, які беруть участь у стягненні коштів до державного

бюджету чи конролюють ефективність використання відповідних коштів.

Зокрема, це органи Державної фіскальної служби, Державної аудиторської

служби, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів тощо.

Надалі за таким прикладом можна обрати найбільш об’єктивні показники

діяльності кожного державного органу, на підставі яких формувати

преміальний фонд чи змінювати фонд оплати праці. Не менш важливе

значення має питання професійної освіти державних службовців та підвищення

професійної кваліфікації державних службовців у процесі реалізації їх

трудового потенціалу. Закон України «Про державну службу», зокрема у

статтях 48, 49, містить правову основу для підвищення професійної кваліфікації

[31]. При цьому забезпечується концепція поєднання навчання з роботою та

перманентним процесом оволодіння новими навичками, яких вимагає та чи

інша діяльність у сфері державної служби. Однак надалі доцільно здійснити
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низку заходів з тією метою, щоб підвищення рівня професійної компетентності

державних службовців не мало ознак певної формальності, а було дієвим

засобом підвищення кваліфікації й реалізації трудового потенціалу державних

службовців.

Як зазначає Я.Ф. Жовнірчик, пріоритетними напрямами реалізації

державної кадрової політики в державному управлінні мають стати: —

забезпечення професіоналізації державного управління та місцевого

самоврядування, комплектування органів державної влади та органів місцевого

самоврядування висококваліфікованими фахівцями відповідно до сучасних

вимог управлінського процесу, зокрема щодо надання якісних управлінських

послуг; — формування управлінської ланки за професійно-ціннісними

ознаками; здійснення системної, на програмній основі, роботи з молодими

лідерами; — розвиток законодавчої бази, яка має чітко визначати основні

засади державної політики та практичної роботи в галузі кадрового

забезпечення державного управління, місцевого самоврядування, більш чітко

регламентувати зміст державного управління як виду професійної діяльності,

видів державної служби; — прогнозування і планування потреби в кадрах на

різних управлінських рівнях, розроблення підходів і методик аналізу кадрових

потреб з урахуванням професійно-кадрової структури державного управління,

кон'юнктури ринку праці та освітніх послуг; — створення ефективного

кадрового резерву з метою оновлення персоналу й дотримання принципу

наступності в усіх ланках державного управління за рахунок внутрішніх і

зовнішніх джерел поповнення; визначення основних принципів і порядку його

формування; нормативно-правове, інституційне, організаційне, методичне

забезпечення роботи з резервом кадрів; — створення правових, соціальних,

організаційних передумов для успішної реалізації професійного потенціалу

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, сприяння

зростанню творчого та інноваційного компонентів у їхній роботі; посилення

соціально-правової підтримки управлінських кадрів; — упровадження

ефективної системи мотивації праці державних службовців та посадових осіб

місцевого самоврядування, їх оцінювання, просування й переміщення по
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службі, співпраці досвідчених і молодих перспективних працівників;

формування позитивного іміджу та пропаганда державної служби і служби в

органах місцевого самоврядування; — розроблення критеріїв та вироблення

інноваційних технологій і методик моніторингу ефективності та

результативності управлінської праці, посилення контролю у сфері

управлінської діяльності, запровадження більш досконалої, прозорої та

об'єктивної процедури проведення атестації і щорічного оцінювання державних

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, розвиток незалежних

інституцій експертної оцінки кадрової роботи й адміністративного аудиту,

систематичне вивчення оцінки громадськості щодо якості та ефективності

роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування; —

забезпечення прозорості кадрової політики у сфері державного управління,

створення на рівні окремих регіонів консультаційно-наглядових рад (із числа

керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

представників політичних партій, громадських об'єднань, провідних науковців,

представників ЗМІ та інших), наділених дорадчими функціями щодо

призначення осіб на керівні посади в регіоні; — удосконалення національної

системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, запровадження системи

цільового замовлення на підготовку фахівців в освітній галузі знань з

обов'язковим подальшим працевлаштуванням на посадах в органах державної

влади та органах місцевого самоврядування, створення й ефективне

використання єдиної інформаційної бази випускників навчальних закладів

системи професійного навчання управлінських кадрів; — запровадження

механізмів координації діяльності органів та організацій, що мають відношення

до здійснення державної кадрової політики у сфері державного управління та

місцевого самоврядування; — вивчення світових і вітчизняних тенденцій

роботи з кадрами державного управління, місцевого самоврядування,

поширення кращого досвіду управлінської діяльності; — здійснення

програмного, проектного, науково-аналітичного, організаційного забезпечення

кадрової політики в державному управлінні, пріоритетне використання на
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посадах експертів, консультантів керівників органів державної влади та органів

місцевого самоврядування, кадрів вищої кваліфікації державного управління,

місцевого самоврядування [288, c. 104-105]. Усі вищенаведені заходи тією чи

іншою мірою нерозривно пов’язані з проблематикою реалізації трудового

потенціалу державних службовців, який повинен мати вияв в ефективній

кадровій політиці. І все ж саме професійна освіта й підвищення рівня

професійної компетенції займає у цьому випадку одне з ключових місць у

системі державної служби.

Відповідно потрібно вкотре наголосити на важливості належного

організаційно-методологічного забезпечення професійної підготовки

державних службовців та підвищення рівня їх професійної компетентності, так

щоб відповідні процеси були ефективними.

Враховуючи все вищенаведене, можемо констатувати, що сучасне

законодавство, яке регламентує забезпечення трудових прав державних

службовців, а також реалізацію їх трудового потенціалу, має доволі високу

якість. Однак у багатьох напрямах для досягнення цілей та вирішення

конкретних проблем у наведеній сфері необхідні зміни у законодавстві або ж

здійснення організаційно-правових заходів.

Зокрема, у сфері трудових прав державних службовців важливими

проблемами є: забезпечення права на страйк; забезпечення права на участь у

профспілці та фактичної можливості функціонування профспілкових

організацій; комплексного забезпечення трудових прав державних службовців.

Вирішення цих проблем, зокрема, лежить в заходах: 1) частину пʼяту

статті 10 Закону України «Про державну службу» доцільно замінити таким

положенням: «Державним службовцям дозволяється брати участь у страйку

виключно у випадку, якщо це не завдасть істотної шкоди функціонуванню

державного апарату, зокрема, що надавані державою послуги та здійснення

інших функцій можна буде виконувати хоча б мінімальною кількістю

державних службовців. Положення цієї статті не поширюється на службовців

правоохоронних органів, якщо такий страйк може завдати істотної шкоди

громадському порядку та безпеці»; 2) на рівні законодавства доцільно
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врегулювати забезпечення функціонування профспілок різних рівнів, зокрема

встановити обов’язкові додаткові гарантії для членів профспілок державних

службовців, а також передбачити забезпечення профспілкових організацій

приміщенням і засобами для ведення своєї діяльності; 3) доволі обґрунтованим

видається створити у межах Національного агентства України з питань

державної служби спеціальний відділ, основним завданням якого було б

здійснювати моніторинг стану дотримання основних прав державних

службовців та розроблення заходів щодо підвищення стандартів у сфері

забезпечення трудових прав.

У сфері реалізації трудового потенціалу важливими проблемами є:

1) забезпечення об’єктивності оцінювання результатів службової діяльності

державного службовця; 2) необхідність дотримання об’єктивності у

преміюванні і зміни підходів до нього; 3) проблема професійної освіти та

підвищення рівня професійного розвитку державних службовців.

Серед напрямів їх вирішення можна окреслити такі. 1. У тих випадках, де

це можливо, вважаємо за необхідне запропонувати розробити деталізовані й

стандартизовані методики оцінювання, які б якнайбільшою мірою позбавляли

таке оцінювання суб’єктивності, зокрема дозволяли б здійснити оцінювання

державних службовців за результатами аналогічної чи співмірної діяльності. 2.

Розділ ІІ Типового положення про преміювання державних службовців органів

державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)

доцільно доповнити пунктом 5, відповідно до якого «преміювання у

державному органі повинно відповідати принципу об’єктивності й співмірності

з результатами діяльності державного службовця та його суспільно корисного

внеску. Недотримання цих принципів є підставою для визнання положення про

преміювання відповідного державного органу чи його окремих елементів

недійсним та/або визнання недійсним рішення керівника державного органу

про преміювання». 3. За умови чіткого дотримання принципу повної

відповідності системи преміювання об’єктивно оціненим результатам праці

обмеження у преміюванні можуть бути зменшеними. 4. Доцільно змінити

підхід до визначення розміру премій на прикладі премій у державній
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виконавчій службі з урахуванням пропозицій зміни існуючої моделі. 5. Також

потрібно наголосити на важливості належного організаційно-методологічного

забезпечення професійної підготовки державних службовців та підвищення

рівня їх професійної компетентності, так щоб відповідні процеси були

ефективними.

Вважаємо, що хоча б часткова реалізація наведених пропозицій зможе

покращити забезпечення трудових прав найманих працівників та покращити

реалізацію трудового потенціалу цих осіб.

4.3 Проблеми притягнення до дисциплінарної та матеріальної

відповідальності державних службовців

У системі державної служби в Україні протягом останніх років відбулося

багато змін. Це стосується як прийняття нового законодавства, зокрема і

комплексного нового Закону України «Про державну службу», так і

переосмислення концептуальних підходів до тих чи інших елементів службово-

трудових правовідносин в Україні. Це ж стосується й різних інститутів

юридичної відповідальності державних службовців, яку повинні нести ті чи

інші особи за свої рішення, дії чи бездіяльність [289]. Загалом юридична

відповідальність та її належне інституційно-правове забезпечення у службово-

трудових правовідносинах, безумовно, впливає на якість як функціонування

державного апарату, так і визначає якість забезпечення прав державних

службовців у сфері притягнення цих осіб до юридичної відповідальності. У

цьому випадку повинен бути досягнутим належний баланс між правами й

інтересами державних службовців як найманих працівників та забезпеченням

ефективного управління та діяльності державних органів.

З огляду на нещодавні зміни законодавства та концептуальних підходів

до самої ролі державного службовця у державному апараті й суспільстві

загалом необхідно дослідити основні проблеми притягнення до

відповідальності державних службовців. Зокрема, основним завданням у цьому
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напрямі є визначення якості нового законодавства у сфері регулювання

службово-трудової діяльності, його відповідності очікуванням суспільства,

правозастосовній необхідності та концептуальним засадам побудови службово-

трудових правовідносин в державному апараті України. Саме відповідні

аспекти правового регулювання трудових правовідносин у сфері державної

служби дозволяють дослідити основний спектр проблем притягнення до

відповідальності державних службовців.

Вкотре варто підкреслити значимість дослідження проблем притягнення

до відповідальності державних службовців. Саме визначення проблем

дозволить надалі розробити основні шляхи їх подолання. Це, безумовно,

матиме позитивний вплив на правове регулювання питання відповідальності

державних службовців та усю систему службово-трудових правовідносин у

державному апараті України.

Дослідженню питання юридичної відповідальності у сфері державної

служби приділено увагу такими науковцями, як О.О. Губанов, М.І. Іншин,

І.О. Картузова, Л.М. Корнута, О.Є. Луценко, А.О. Нечитайленко, О.Д. Новак,

Н.С. Панова, В.І. Щербина, Н.В. Янюк, Ю.В. Яшина та багато інших. Однак, як

уже зазначалося, реформа державної служби та прийняття нового

законодавства, що регулює службово-трудові правовідносини, зумовлює

необхідність нового комплексного дослідження актуальних проблем

притягнення до відповідальності державних службовців. Усе вищенаведене

вказує на актуальність і практичне спрямування вказаного дослідження.

Серед видів юридичної відповідальності виділяють адміністративну,

фінансову, кримінальну, цивільно-правову, дисциплінарну й матеріально-

правову відповідальність. Останні два види відповідальності стосуються

системи трудових правовідносин у державній службі, яка є об’єктом

дослідження, отже, звернемо увагу саме на них.

У першу чергу потрібно зробити акцент на проблематиці дисциплінарної

відповідальності державних службовців. І.О. Картузова, яку можна назвати

першопрохідцем у дослідженні питань дисциплінарної відповідальності в

системі державної служби, розглядаючи питання відповідальності ще на етапі
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формування національної системи правового регулювання державної служби,

слушно зазначала, що відповідний вид відповідальності є одним із важливих

засобів підвищення ефективності діяльності державних службовців, виконання

ними своїх службових обов'язків і забезпечення прав та інтересів громадян.

Науковець зазначала, що на відповідному етапі розвитку державності

дисциплінарна відповідальність не тільки не втратила, а й значно посилила своє

положення в системі означених засобів. Однак, на думку ученої, правове

регулювання і рівень дослідження дисциплінарної відповідальності державних

службовців та порядку її застосування залишаються незадовільними [290, с. 16,

17]. Станом на сьогодні хоч правове регулювання й кристалізація системи

трудових правовідносин у сфері державної служби набули значного розвитку та

змін, однак висловлена позиція не втрачає актуальності. Зокрема, тією чи

іншою мірою у законодавстві й практиці його застосування виникають

проблеми, вирішення яких лежить у межах більш ґрунтовних теоретичних і

практичних досліджень нового законодавства та відповідної проблематики.

Л.М. Корнута зазначає, що чинне законодавство зобов'язує державних

службовців працювати чесно та сумлінно, своєчасно і точно виконувати

розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержуватися

трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці тощо.

Водночас у трудовому колективі створюється атмосфера нетерпимості до

порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до

працівників, які несумлінно виконують свої професійні обов'язки [291, c. 85].

М.К. Галянтич вказує, що нормативні акти визначають, що трудова дисципліна

у державному управлінні забезпечується створенням необхідних організаційних

та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим

ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за

сумлінну працю [292, с. 5]. Певною мірою наведені науковці мають рацію,

однак ключова проблематика щодо забезпечення службової дисципліни лежить

в основі правового регулювання дисциплінарної відповідальності державних

службовців. Вирішення проблем, що виникають у наведеній сфері,
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беззаперечно в першу чергу повинні реалізуватися шляхом окреслення й

вирішення основних проблем дисциплінарної відповідальності.

О.В. Кузьменко і Т.О. Гуржій слушно наголосили, що дисциплінарна

відповідальність значно переважає кримінальну, цивільну та інші види

юридичної відповідальності як за своїми масштабами, так і за частотою

реалізації [293, с. 342]. У цьому випадку йдеться про частоту дисциплінарних

правопорушень і проступків різного роду тяжкості, склад яких у законодавстві

не встановлений у вичерпній формі. Це дозволяє притягувати до

відповідальності державних службовців з різного спектру питань.

Певною мірою визначення основної проблематики притягнення

державних службовців до дисциплінарної відповідальності – питання, що

залежить від суб’єктивної точки зору того чи іншого автора. Здебільшого

праворозуміння самої відповідної категорії та доктринальні погляди на неї

визначають основи виділеної проблематики. Це ж стосується і дисциплінарної

відповідальності як одного з ключових інститутів службово-трудових

правовідносин. Основні концептуальні погляди на цей інститут та його

елементи нерозривно пов’язані з проблемами, які виникають у практичній

площині.

С.В. Ківалов та Л.Р. Біла-Тіунова одним з важливих моментів

провадження з приводу притягнення державних службовців до дисциплінарної

відповідальності вважали забезпечення дотримання прав і законних інтересів

відповідних осіб [294, с. 40]. Це, зокрема, випливає з позиції останніх на саму

сутність відповідної категорії. З відповідною тезою варто погодитися, а тому

дотримання гарантованих прав, свобод та законних інтересів державних

службовців, які виступають у статусі найманих працівників, є одним з

ключових напрямів практичної проблематики.

О.М. Бандурка та М.М. Тищенко одним з основних спрямувань

дисциплінарних проваджень визначають притягнення державного службовця

до дисциплінарної відповідальності за вчинене правопорушення [295, c. 192]. З

наведеними тезами науковців цілком необхідно погодитись, адже головним у

дисциплінарній відповідальності є забезпечення невідворотності покарання з
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порушення службово-трудової дисципліни. Тому інститут дисциплінарної

відповідальності повинен розглядатися у першу чергу крізь призму

забезпечення належної ефективності протидії дисциплінарним проступкам у

сфері службово-трудових правовідносин між державними службовцями та

органами державної влади. Відповідно забезпечення системи службових

покарань за вчинені порушення – одна з не менш важливих сукупностей

проблем правового регулювання та правозастосовної практики у наведеній

сфері.

Л.М. Корнута, розглядаючи проблематику дисциплінарної

відповідальності державних службовців, зазначає, що з огляду на наявність

норм, що встановлюють санкції та інші несприятливі для порушника наслідки,

які застосовуються при вчиненні дисциплінарного проступку, будь-яка

правозастосовча діяльність потребує упорядкованості [296, с. 99]. І.Л. Бородін

зазначає, що необхідність упорядкованості дій державних органів як

роботодавців з приводу притягнення державних службовців до дисциплінарної

відповідальності забезпечується наявністю процесуальних норм, об’єктом

регулювання яких є процедурні відносини, що складаються у сфері діяльності

щодо застосування норм про дисциплінарну відповідальність, себто в рамках

особливого різновиду юридичної процесуальної форми – дисциплінарного

провадження [297, c. 95]. Підтримує думку щодо важливості процесуальної

форми у суті поняття дисциплінарного провадження і С.С. Ковальова [298, c.

353]. Безумовно, службово-трудові правовідносини, будучи врегульовані як

положеннями трудового законодавства, так і нормами адміністративного права,

зокрема й інститут дисциплінарної відповідальності в них, мають ознаки як

відповідних трудових, так і адміністративних правовідносин, для останніх з

яких дотримання юридично визначеної процедурної форми є важливою

вимогою й ознакою. Однак дотримання такої форми не є самоціллю у системі

трудових правовідносин в державній службі. Остання спрямована на

досягнення поставлених законодавчих цілей адміністративної відповідальності

як інституту та реалізації його функціонального призначення. Таким чином,

деталізована й формально визначена на законодавчому рівні форма, яка
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визначається адміністративними нормами, повинна забезпечити зрівноваження

ефективності інституту адміністративної відповідальності у частині

невідворотності покарання за дисциплінарні проступки з ціллю дотримання

прав та свобод та законних інтересів державних службовців, які можуть бути

порушені незаконною чи несправедливою практикою реалізації

дисциплінарних проваджень. Дотримання наведених засад – ключове

спрямовання адміністративного та трудоправового законодавчого регулювання

питання дисциплінарної відповідальності державних службовців.

Тому більшою мірою проблеми дотримання законодавчої процедурної

форми здійснення дисциплінарних проваджень мають місце. Однак переважно,

на нашу думку, проблемами є співвіднесення форми й процедури з

матеріально-правовою складовою і принципами дисциплінарної

відповідальності. Тому форма повинна слугувати меті, для якої вона

встановлена, а найбільшу узагальнено відповідну мету можна окреслити у двох

напрямах відповідної проблематики – забезпечення прав, свобод та законних

інтересів державних службовців у процесі здійснення проваджень щодо

притягнення останніх до дисциплінарної відповідальності, а також

забезпечення ефективності інституційно-правової системи дисциплінарної

відповідальності, яка б забезпечила реалізацію принципу невідворотності

покарання у службово-трудових правовідносинах. Відповідні напрями

функціонального прояву інституту дисциплінарної відповідальності у

досліджуваних правовідносинах та їх зрівноваження є ключовими сферами, в

межах яких слід розглядати проблематику цього виду відповідальності.

Серед конкретних проблем та основних напрямів їх вирішення можна

наводити позиції багатьох науковців, які так чи інак торкалися проблематики

дисциплінарної відповідальності у сфері державної служби. Однак більшість

тез потребують актуалізації з огляду на прийняття нового Закону України «Про

державну службу» [31].

Д.А. Гавриленко зазначає, що доцільно здійснити кодифікацію

законодавчих актів про дисциплінарну відповідальність. У відповідній сфері

розвитку трудового законодавства, яке повинно врегулювати відносини у
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державній службі, науковець вбачав вирішення багатьох проблем, серед яких

різна дисциплінарна практика й різнорідний підхід у самих законодавчих актах

[299, с. 291]. Н.В. Янюк зазначає, що відповідний підхід не знаходив належного

схвалення. Аналізуючи законодавство України крізь відповідну призму, вчений

доходить висновку, що у законодавстві існує розпорошеність норм, які

передбачають дисциплінарну відповідальність, зокрема у різних правових

актах, статутах, положеннях тощо [300, c. 141]. Станом на сьогодні

законодавство у сфері дисциплінарної відповідальності є значно більшою

мірою упорядковане. Однак це не виключає різного підходу й правового

регулювання питання дисциплінарної відповідальності у сфері державної

служби.

У цьому контексті слід зазначити, що єдність і диференціація правового

регулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців є

питанням виправданим, адже у кожному випадку питання такої

відповідальності, її правового регулювання та підходів щодо її застосування

залежно від особливостей служби має свої характерні особливості й цілі.

Наприклад, необхідність забезпечити самостійність прокурорів у процесі

здійснення їх службової діяльності зумовлює необхідність визначити окрему

процедуру й підхід щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності, які,

зокрема, відображені у новому Законі України «Про прокуратуру» [86]. Інший

підхід, наприклад, до дисциплінарної відповідальності працівників-службовців

Служби безпеки України чи Національної поліції України, де забезпечення

ієрархічності й дисципліни – ключове завдання правового регулювання

службово-трудових правовідносин загалом та дисциплінарної відповідальності

зокрема. Це зумовлює певні особливості у відповідній сфері, що відображені у

відповідному законодавстві [301; 225; 302; 261]. Відповідні особливості є,

безперечно, такими, що зумовлюють необхідність окремого правового

регулювання питання дисциплінарної відповідальності тих чи інших державних

службовців. Крім цього, певні особливості випливають не лише з особливого

статусу службовців правоохоронних органів, але й можуть диференціюватися

залежно від сфер загальної діяльності державних службовців. Відповідно у тій
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чи іншій сфері діяльності інші вимоги до результативності й ефективності

діяльності державних службовців, інші дії можуть вважатися тяжким

дисциплінарним проступком, диференціюватиметься і шкода, що завдається

державним службовцем своїми незаконними діяннями чи рішеннями, або ж

іншими обставинами, які включають результативність і ефективність під час

виконання своїх функцій, що згідно з чинним законодавством може вважатися

дисциплінарними проступками. У будь-якому випадку необхідно забезпечити

співмірний підхід до питання дисциплінарної відповідальності різних категорій

державних службовців, суворості санкцій, визначення тяжкості

дисциплінарного проступку, інших аспектів дисциплінарної відповідальності.

На нашу думку, така співмірність може бути забезпеченою поєднанням

загального й спеціального правового регулювання питання дисциплінарної

відповідальності державних службовців в Україні. Станом на сьогодні існують

більш-менш упорядковані законодавчі акти, якими врегульовано питання

дисциплінарної відповідальності, та спеціальні законодавчі акти, які мають

повною мірою тотожний чи частково тотожний предмет правового

регулювання дисциплінарної відповідальності. Однак у жодному з відповідних

законодавчих актів чітко не вказано законодавчого орієнтиру щодо

застосування загальних чи спеціальних положень щодо дисциплінарної

відповідальності.

Чинним законодавчим актом, в якому врегульовано питання

дисциплінарної відповідальності, є КЗпП [81]. У ньому зазначені загальні

положення щодо дисциплінарної відповідальності усіх категорій найманих

працівників. Положення цього законодавчого акта щодо дисциплінарної

відповідальності характеризуються здебільшого загальністю, яка повинна бути

деталізована на локальному рівні. Однак жодного положення чи вказівки

конкретно щодо підходу регулювання питання дисциплінарної відповідальності

державних службовців у КЗпП не вказано. Не вирішено це питання і в проекті

ТК України [194]. Найбільш повно й загально питання дисциплінарної

відповідальності розкрито у новому Законі України «Про державну службу»,

яким деталізовано питання притягнення до дисциплінарної відповідальності
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державних службовців [31]. Сфера регулювання службово-трудових

правовідносин цього законодавчого акта визначена на належному

деталізованому рівні. Це ж стосується і питання дисциплінарної

відповідальності державних службовців. Однак у цьому контексті виникає

проблематика щодо поширення та регулювання праці державних службовців і

дисциплінарної відповідальності у сфері трудових правовідносин положень

КЗПП як кодифікованого акта трудового законодавства. На відповідну

проблематику звертали увагу багато науковців. Хоча вона вирішується

загальними правилами подолання колізій між загальною та спеціальною

нормою, на нашу думку, у законодавстві повинен бути закладений

нормативний механізм вирішення колізій між відповідними актами, та й

загалом повинно бути вирішено питання поширення регулювання КЗпП, а в

майбутньому ТК України, на трудові правовідносини за участю державних

службовців, зокрема й у частині дисциплінарної відповідальності.

Незважаючи не певну критику, яка висловлювалася щодо регулювання

дисциплінарної відповідальності у новому Законі України «Про державну

службу», можемо підкреслити, що відповідний законодавчий акт містить

найбільш комплексні положення щодо правового регулювання дисциплінарної

відповідальності державних службовців [31]. Якості підходу до предмета

правового регулювання, який закріплений у наведеному Законі, суттєво

поступаються як загальний КЗпП [81], так і проект нового ТК України [194].

Таким чином, основна регулятивна роль у питаннях дисциплінарної

відповідальності у частині деталізації найважливіших аспектів правового

регулювання знаходиться у відповідному Законі України «Про державну

службу».

Що ж до праці окремих категорій найманих працівників, на яких дія

відповідного законодавчого акта не поширюється, наприклад прокурорів, то

спеціальне законодавство у сфері дисциплінарної відповідальності відповідних

службовців є суттєво нижчим за якістю [86]. Зокрема, не містить відповідний

законодавчий акт деталізованих положень щодо складу дисциплінарного

проступку, засад обрання міри покарання з огляду на ті чи інші пов’язані
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пом’якшуючі та обтяжуючі обставини, інших загальних положень, які б

детально врегульовували матеріально-правову складову дисциплінарної

відповідальності прокурорів на рівні з відповідним правовим регулюванням у

Законі України «Про державну службу». Це ж стосується і інших державних

службовців, дисциплінарна відповідальність яких регулюється спеціальними

законодавчими актами. Хочемо підкреслити, що ті чи інші спеціальні

особливості дисциплінарної відповідальності, безумовно, зумовлені особливим

статусом відповідних категорій службовців. Однак це не виправдовує тієї

обставини, що загальний підхід до регулювання дисциплінарної

відповідальності відповідної категорії службовців не включає належно

врегульованої деталізації як це є у Законі України «Про державну службу»,

який не поширюється на відповідні правовідносини.

За такого регулювання необґрунтовано порушується принцип єдиного

співмірного правового регулювання дисциплінарної відповідальності різних

категорій державних службовців, зокрема щодо захисту прав, свобод та

законних інтересів державних службовців у процесі притягнення до

дисциплінарної відповідальності. Тому сучасне законодавство по суті

представлене належною законодавчою базою, яка встановлена у Законі України

«Про державну службу», та не повною мірою належним регулюванням

дисциплінарної відповідальності окремих категорій службовців, праця та

дисциплінарна відповідальність яких Законом України «Про державну службу»

не регулюється.

Натомість більш доцільно встановити загальні положення Закону України

«Про державну службу» у частині правового регулювання дисциплінарної

відповідальності державних службовців як основу правового регулювання усіх

категорій державних службовців, натомість деталізувати відповідні законодавчі

положення у спеціальних актах щодо окремих категорій державних службовців.

При цьому за необхідності доцільно встановити винятки із загального

правового регулювання, які допускаються у законодавстві. Саме такі конкретно

визначені випадки можуть стати основою для спеціального диференційованого

регулювання дисциплінарної відповідальності окремих категорій службовців.
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На практиці з урахуванням виключення зі сфери дії Закону України «Про

державну службу» правового регулювання окремих категорій службовців,

відповідну концепцію єдності й диференціації у правовому регулюванні

дисциплінарної відповідальності державних службовців можливо реалізувати

шляхом встановлення у спеціальних законодавчих актах посилання на те, що до

дисциплінарної відповідальності застосовуються положення Закону України

«Про державну службу» з урахуванням особливостей, встановлених у цьому

законодавчому акті. При цьому диференціація може бути вчинена як шляхом

деталізації положень Закону України «Про державну службу» у спеціальних

законах та законодавчих актах, так і шляхом встановлення кардинально іншої

процедури чи іншого підходу до регулювання питань дисциплінарної

відповідальності. Такий підхід належним чином забезпечить реалізацію засад

єдності і диференціації правового регулювання дисциплінарної

відповідальності державних службовців у розрізі категорій та сфери діяльності.

Це дозволить витримати єдині засади дисциплінарної відповідальності

державних службовців та врахувати ті чи інші особливості, які вимагають

спеціального правового регулювання дисциплінарної відповідальності у

системі державної служби.

Н.В. Янюк, аналізуючи чинне законодавство, вкотре звертається до

проблематики визначення складу дисциплінарного проступку та його

визначення. Науковець підкреслює, що законодавство визначає такий

проступок як протиправну винну дію або бездіяльність чи прийняття рішення,

що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем

своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та

іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване

дисциплінарне стягнення [31]. Позитивно науковець оцінює також окреслені

види діянь, які є дисциплінарними проступками. Водночас вчений вказує, що

законодавець знову допускається помилки, використовуючи словосполучення

«іншими нормативно-правовими актами» без їх конкретизації [300, с. 141-142].

З наведеним судженням не повністю можемо погодитись. Вочевидь, деталізація

й конкретне визначення складу дисциплінарних стягнень є важливим, щоб
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забезпечити дотримання прав та законних інтересів державних службовців, які

підлягають притягненню до дисциплінарної відповідальності. Однак не менш

важливо забезпечити й ефективність функціонування публічної адміністрації,

яка, зокрема, досягається системою відповідальності за дії, бездіяльність,

рішення чи недотримання інших умов проходження служби. А службово-

трудові правовідносини у різних сферах настільки багатогранні, що

передбачити усі дисциплінарні проступки та визначити їх на законодавчому

рівні було б неможливо. Таким чином, залишення відкритим переліку

дисциплінарних проступків та їх прив’язки до вимог будь-яких законодавчих, у

тому числі підзаконних, нормативно-правових актів є виправданим метою

ефективності інституту дисциплінарної відповідальності. Вочевидь, певні

внутрішні правила здійснення трудової діяльності й нормативи продуктивності

праці державних службовців – прерогатива підзаконних нормативно-правових

актів. Це підтверджує тезу про слушне законодавче положення. І все ж на рівні

законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів потрібно прагнути до

все більшої деталізації складів дисциплінарних проступків та їх розрізнення з

підстав тяжкості.

Цитований вище Н.В. Янюк у цьому контексті вважає слушним те, що у

статті 64 Закону враховано, що підставою застосування дисциплінарної

відповідальності державного службовця є також і порушення правил етичної

поведінки. Це, продовжує науковець, відповідає пункту 13 Додатка до

Рекомендації № R (2000) 6 Комітету Міністрів Ради Європи державам - членам

Ради Європи про статус публічних службовців у Європі, в якому наголошено на

важливості дотримання етичних норм публічними службовцями, хоча вони

часто виходять за межі суто виконання службових обов’язків. Законодавче

закріплення етичних вимог є нагадуванням про професійну та моральну

відповідальність [303]. Встановлення дисциплінарної відповідальності за

порушення етики поведінки державного службовця підсилює вимоги щодо

державного службовця [300, c. 141-142]. З відповідним потрібно погодитись, і

хоча певні етичні вимоги є доволі абстрактною вимогою, однак їх основні

засади набули правового регулювання. Як приклад можемо навести Загальні
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правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого

самоврядування, затверджені наказом Національного агентства України з

питань державної служби від 05.08.2016 № 158 [304]. Таким чином, з одного

боку, підстави дисциплінарної відпвовідальності мають належну деталізацію, з

іншого – невичерпний перелік дисциплінарних правопорушень та

невичерпність вимог етичної поведінки категоріями права й моралі

забезпечують всеохоплюючу охорону службово-трудових правовідносин

інститутом дисциплінарної відповідальності. У кінцевому результаті система

дисциплінарної відповідальності та склад дисциплінарних проступків повинні

бути побудовані так, щоб особа, перебуваючи у статусі державного службовця,

змогла передбачити, за які діяння, рішення чи інші порушення їй загрожує

дисциплінарна відповідальність та відповідний рівень дисциплінарного

стягнення.

На практиці, Закон України «Про державну службу» повинен містити

положення про те, що склади дисциплінарних проступків та їх тяжкість можуть

бути деталізовані на рівні законів, підзаконних нормативно-правових актів та

внутрішніх положень про дисципліну.

Л.М. Корнута слушно вказує на ту обставину, що застосування

дисциплінарної відповідальності до державних службовців можливе за

наявності фактичної, юридичної та процесуальної підстав [305, с. 166]. Таким

чином, як саме діяння, так і провадження щодо його виявлення, розслідування

та притягнення до відповідальності за нього повинні бути передбачені у

законодавчих актах. У першому випадку йдеться про склад відповідного

правопорушення, у другому ж – про умови та порядок здійснення проваджень

щодо дисциплінарної відповідальності.

У продовження вищенаведеної позиції доцільно навести думку

І.О. Картузової, яка, керуючись положенням пункту 22 частини першої статті

92 Конституції України, зазначає, що вчинки, які можна розцінювати як

дисциплінарні правопорушення, і відповідальність за них встановлюються

винятково законами України [306, с. 4]. Справді, відповідно до цього

положення виключно законами України визначаються діяння, які є
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дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них [41]. З

наведеним повністю можна погодитись, однак це не виключає можливості

встановлення бланкетних положень при визначенні складу дисциплінарного

проступку, як-от порушення трудової етики; невиконання або неналежне

виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів

(розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;

порушення Присяги державного службовця тощо. Поняття об’єкта порушення

встановлюються не лише в інших Законах, але й в підзаконних нормативно-

правових актах чи локальних актах у державному органі. Таким чином,

бланкетна законодавча норма відсилатиме до того чи іншого правопорушення,

яке може визначатися на рівні актів, які не мають сили закону.

Ця проблематика частково окреслена вище. У наведеному контексті

можна резюмувати, що порушення державним службовцем того чи іншого

охоронюваного інститутом дисциплінарної відповідальності об’єкта може

тягнути дисциплінарну відповідальність виключно за умови, що посилання на

відповідний об’єкт встановлено на рівні Закону. Тому в контексті

вищенаведеного вкрай важливою є деталізація дисциплінарних проступків, про

що зазначалося вище.

Однак не менш актуальною проблематикою є визначеність у питаннях

співвідношення тяжкості проступку державних службовців та обрання

відповідного покарання. Ще на етапі розвитку законодавства щодо

відповідальності державних службовців І.О. Картузова зазначала, що

застосування заходів дисциплінарної відповідальності ускладнюється тим, що в

нормативних актах, за незначним винятком, немає співвідношення між видом

дисциплінарного проступку, числом випадків його скоєння, ступенем винності

службовця, наслідками дисциплінарних стягнень [290, с. 4]. Станом на сьогодні

відповідна проблематика частково вирішена прийняттям нового Закону

України «Про державну службу», у якому хоча б частково відображено підхід

до поділу санкцій, що можуть бути застосованими за те чи інше дисциплінарне

правопорушення. Також встановлено низку обставин, що пом’якшують чи

обтяжують відповідальність державних службовців [31]. З цього можна зробити
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висновок про диференціацію за рівнем складності тих чи інших складів

дисциплінарних проступків, які за загальним правилом може вчинити чи

допустити державний службовець. На необхідність диференціації

дисциплінарних проступків вказували багато фахівців, серед яких, зокрема,

Ю.В. Дем’янчук. Вчений зазначає, що метою здійснення диференціації заходів

дисциплінарного стягнення залежно від ступеня тяжкості дисциплінарного

проступку, міри вини порушника тощо є досягнення соціальної справедливості

та запобігання свавіллю роботодавця в необхідності розширити перелік

дисциплінарних стягнень [307, с. 109]. З наведеним цілком погоджуємось, тому,

незважаючи на значний прогрес у контексті диференціації дисциплінарних

проступків та обставин, що впливають на тяжкість відповідальності державних

службовців, що було забезпечено прийняттям нового Закону України «Про

державну службу», все ж багато дисциплінарних проступків, зокрема їх

юридично визначений склад, можуть рівною мірою становити значну небезпеку

для службово-трудових правовідносин та розглядатися як незначні проступки.

Вирішення наведеної проблеми вбачаємо у законодавчому визначенні

складних дисциплінарних проступків та незначних дисциплінарних проступків,

на підставі яких диференціюватимуться заходи дисциплінарних стягнень.

Останні доповнюватимуть диференціацію видів дисциплінарних

правопорушень залежно від заходів дисциплінарних стягнень, що можуть бути

застосованими за те чи інше дисциплінарне правопорушення, які наявні у

чинному законодавстві та є єдиною, проте недостатньою підставою для

диференціації дисциплінарних проступків.

У доповнення до наведеного потрібно зазначити, що на окремі категорії

державних службовців, дисциплінарна відповідальність яких регулюється

спеціальним законодавством, узагалі не поширюються положення Закону

України «Про державну службу». Тому вирішення проблематики у

відповідному спеціальному регулювання повинно здійснюватися комплексно з

поширенням положень відповідного Закону для регулювання дисциплінарної

відповідальності цієї категорії державних службовців.
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Резюмуючи, нами окреслено основні напрями вирішення проблем

дисциплінарної відповідальності державних службовців, які взаємопов’язані

один з одним. Вочевидь, цими проблемами й пропозиціями уся проблематика

дисциплінарної відповідальності державних службовців не обмежується, однак

реалізація пропонованих підходів до вирішення окресленої проблематики

дозволить суттєво покращити правове регулювання цього інституту у системі

службово-трудових правовідносин.

Не менш важливим видом відповідальності державних службовців у

системі трудових правовідносин є матеріально-правова відповідальність.

Остання забезпечує комплексну сукупність функціонального спрямування,

серед якого і дотримання трудової дисципліни, і компенсація шкоди, і захист

прав інших осіб від неправомірних дій, діянь чи рішень державних службовців

тощо. Таким чином, матеріальна відповідальність є не менш важливим

предметом дослідження, у якому необхідно вирішити певний спектр проблем.

В.Г. Малов розглядає матеріальну відповідальність як покладання на

сторону трудового договору (роботодавця або працівника), що заподіяла

майновий збиток (моральну шкоду) іншій стороні, обов’язок відшкодувати цей

збиток (шкоду) відповідно до норм трудового права (а у випадках,

передбачених законом, – цивільного права) [308, с. 447]. Натомість В.В. Костін,

аналізуючи позиції інших науковців, надає більш звужене праворозуміння

наведеної категорії: матеріальна відповідальність – обов’язок працівника

відшкодувати роботодавцю пряму дійсну шкоду в межах, передбачених

законом, заподіяну винним протиправним невиконанням чи неналежним

виконанням працівником трудових обов’язків [309, с. 69]. Будучи інститутом,

яким забезпечується трудова дисципліна, ефективність праці, а також

компенсується завдана роботодавцю шкода, матеріальна відповідальність є

особливо актуальною у службово-трудових правовідносинах, де роботодавцем

фактично виступає держава, а шкода, завдана державним службовцем,

узагальнено завдається усім громадянам держави загалом. З огляду на

окреслене праворозуміння матеріальної відповідальності та її основне

функціональне призначення можливо визначити основні проблемні питання
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реалізації цього виду юридичної відповідальності у системі трудових

правовідносин та напрями їх вирішення.

Розглядаючи проблеми дисциплінарної відповідальності, Д.Є. Кутоманов

підтримує погляд, що обмеження матеріальної відповідальності працівника є

архаїчним та застарілим. Вчений аргументує, що, на відміну від радянських

часів, у сучасній економічній системі, де більшість роботодавців є особами

приватного права, факт невідшкодування збитків в повному обсязі негативно

позначається як на самому роботодавцеві, адже надалі компенсація шкоди,

завданої працівником, здійснюється за рахунок власних активів компанії, так і

на членах трудового колективу зменшення оплати праці втрата робочого місця

внаслідок непередбачених фінансових втрат [310, c. 200]. Ми вважаємо, що

також несправедливо безумовно зменшувати й компенсувати відповідальність

державних службовців лише з огляду на те, що їх роботодавцем є держава.

Навпаки, потрібно розробляти механізм матеріальної відповідальності, який, з

одного боку, захищав би права та законні інтереси державних службовців як

найманих працівників, з іншого – забезпечував би захист держави як

роботодавця та забезпечував сумлінну працю державних службовців при

виконанні ними їхніх трудових обов’язків.

Слушно зазначає Н.М. Хуторян, що оптимальне збалансування

виробничої і захисної функцій трудового права в матеріальній відповідальності

повинно проявлятися в збалансованому захисті майнових інтересів роботодавця

та інтересів працівника [311, с. 23]. Закон вартості і ринкових відносин повинен

обумовлювати рівний захист майнових прав роботодавця і працівника [312, с.

24]. На нашу думку, відповідна теза є слушною як у випадку, коли

роботодавець є приватною організаційно-правовою одиницею, так і державою в

особі уповноважених державних органів. Проте рівною мірою з огляду на те,

що праця державного службовця може бути пов’язаною із суттєвою

відповідальністю та ризиками, можемо констатувати, що права таких осіб у

сфері державної служби також повинні бути захищеними. Як мінімум,

особливий рівень відповідальності повинен бути компенсованим належною

оплатою праці та встановленням запобіжників, за яких можливість понесення
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високої матеріальної відповідальності могло б бути неспівмірним із правовими,

економічними й соціальними перевагами, які гарантуються державному

службовцю у процесі його трудової діяльності. Тобто у правовому регулюванні

справді повинен бути досягнутий баланс між фактично протилежними цілями

правового регулювання матеріальної відповідальності на державній службі.

А.Ю. Коротких, узагальнюючи наявну сукупність чинних норм, що

регламентують порядок застосування матеріальної відповідальності до

державних службовців, доходить висновку, що цей порядок складається з таких

етапів: 1) виявлення заподіяної державним службовцем шкоди та повідомлення

його про такий факт; 2) визначення розміру заподіяної службовцем державі

шкоди (така шкода визначається за відповідними показниками та фактичними

даними); 3) ознайомлення винуватого державного службовця з розпорядженням

про притягнення його до матеріальної відповідальності; 4) покриття шкоди

винуватим державним службовцем (у добровільному порядку; у примусовому

порядку, якщо така шкода не перевищує середнього місячного заробітку; у

примусовому порядку шляхом звернення до суду), яке здійснюється

передбаченими законодавством способами (шляхом утримання із заробітної

плати працівника за його заявою або на підставі рішення суду; шляхом

внесення грошових коштів у касу або на банківський рахунок роботодавця;

шляхом передачі працівником для покриття заподіяної шкоди рівноцінного

майна або виправлення пошкодженого майна) [313, c. 101].

Цікаву тезу висловила Н.М. Хуторян, що у контексті сьогодення на

особливу увагу заслуговують питання щодо матеріальної відповідальності

державних службовців, що пов’язано з такими чинниками: а) відсутність

належної законодавчої регламентації матеріальної відповідальності державних

службовців; б) як вид юридичної відповідальності вона виступає превентивно-

попереджувальним фактором належного виконання державними службовцями

своїх обов’язків; в) передбачає понесення державним службовцем негативних

наслідків майнового характеру; г) законодавча допустимість застосування

принципів цивільно-правової відповідальності до матеріальної відповідальності

посадових осіб, у тому числі державних службовців. Крім цього, науковець
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підкреслює таке: 1) матеріальна відповідальність державних службовців є

специфічним видом матеріальної відповідальності; 2) законодавець не вирішив

питання щодо застосування до матеріальної відповідальності державних

службовців положень актів трудового законодавства; 3) законодавець не

вирішив питання щодо обсягу можливих відшкодувань державними

службовцями (включається пряма дійсна шкода чи відшкодуванню підлягають,

у тому числі, неодержані прибутки); 4) законодавець чітко не вирішив питання

щодо оскарження рішень про притягнення державних службовців до

матеріальної відповідальності [312, c. 44-45, 57]. Усі наведені проблеми

потребують безумовного визначення, пропозиції щодо чого доповнимо надалі.

Д.Є. Кутоманов вважає, що фактична безкарність посадовців незалежно

від тяжкості завданої ними шкоди, коли максимальне покарання – звільнення з

посади, негативно впливає і на дисципліну всередині недержавних структур,

адже підривається авторитет права та закону, нівелюється роль методів

переконання та виховання в механізмі забезпечення трудової дисципліни,

досить складно роботодавцю довести потребу сумлінної праці, коли у

працівника безліч прикладів безкарної протиправної поведінки державних

посадовців. З огляду на наведене науковець висловив думку, що необхідно

відійти від принципу відповідальності держави за незаконні дії власних

посадовців, ввести персональну майнову відповідальність безпосередніх

виконавців протиправних дій за заподіяну шкоду. При цьому роль держави

пропонується визначити як субсидіарного боржника, коли вона відшкодовує

шкоду винятково у випадку відсутності майна в службовця зі збереженням

права регресу до нього [314, c. 202]. Така позиція також має право на існування,

однак потрібно підкреслити необхідність або ж належним чином здійснити

компенсацію ризиків державних службовців, праця яких значною мірою

пов’язана з високим рівнем відповідальності, або ж забезпечити інші

запобіжники в механізмі матеріальної відповідальності державних службовців,

які б забезпечували належний рівень службово-трудової дисципліни і захищали

б державних службовців від необґрунтовано високого рівня матеріальної

відповідальності.
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Загальні щодо усіх категорій найманих працівників умови матеріальної

відповідальності встановлені у КЗпП. Так, відповідно до статті 130 чинного

Кодексу працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну

підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них

трудових обов'язків. При покладенні матеріальної відповідальності права і

законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення

відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку,

передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна

підприємству, установі, організації винними протиправними діями

(бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується

певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного

розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством

[310, c. 203]. За наявності зазначених підстав і умов матеріальна

відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника

до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. Надалі

Кодекс розмежовує обмежену й повну дисциплінарну відповідальність,

встановлюючи підстави обмеженої та часткової відповідальності у статтях 133,

134 відповідно [81]. Особливості матеріальної відповідальності державних

службовців за загальним правилом врегульовані у Законі України «Про

державну службу», крім тих категорій службовців, на яких не поширюються

положення цього Закону. І все ж певною мірою засади визначення тих

положень КЗпП чи спеціального законодавства, що поширюються на

регулювання матеріальної відповідальності державних службовців,

залишаються не до кінця чіткими.

Таким чином, розмежування предмета правового регулювання

матеріальної відповідальності на нормативному рівні потребує більшої

деталізації. Це ж стосується і спеціального правового регулювання окремих

категорій державних службовців. Наприклад, Закон України «Про

прокуратуру» не регулює матеріальної відповідальності прокурорів жодним

чином [86], у той же час положеннями Закону України «Про державну службу»

регулювання трудової діяльності прокурорів повністю виключено зі сфери дії
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цього Закону [31]. За таких обставин регулювання праці такі категорії

державних службовців, які виключені зі сфери правового регулювання Закону

України «Про державну службу», у частині матеріальної відповідальності

регулюватимуться загальними положеннями трудового законодавства.

Такий стан речей не повною мірою є виправданим, адже не цілком

враховується необхідність забезпечення службово-трудової дисципліни й

захисту прав відповідної категорії найманих працівників. Вище у процесі

дослідження проблем дисциплінарної відповідальності нами було розкрито

проблематику єдності й диференціації правового регулювання праці державних

службовців, у тому числі відповідного спеціального правового регулювання. У

цьому ж випадку проблематика додатково включає необхідність розмежування

регулювання положень КЗпП чи майбутнього ТК України й Закону України

«Про державну службу», яким визначено особливості положень щодо

матеріальної відповідальності державних службовців.

Не вирішує відповідну проблему й пропоноване положення частини

другої статті 5 проекту ТК України, відповідно до якої законами України

можуть встановлюватися особливості застосування трудового законодавства до

окремих категорій працівників (державні службовці, дипломатичні працівники

та інші) [194]. У ситуації, що склалася, пропонуємо у Законі України «Про

державну службу» встановити положення, які чітко вказували б на те, у якій

частині застосовуються положення КЗпП чи нового ТК України до

регулювання матеріальної відповідальності державних службовців, зокрема у

визначенні підстав і розміру матеріальної відповідальності, суб’єктивної

сторони вчинюваного дисциплінарного проступку, інших загальних аспектів.

Натомість у спеціальному законодавстві щодо окремих категорій найманих

працівників, наприклад прокурорів у Законі України «Про прокуратуру»,

здійснити посилання на те, що основи матеріальної відповідальності цієї

категорії державних службовців регулюються Законом України «Про

прокуратуру».

Відповідна ключова проблема визначення розмежування правового

регулювання також стосуватиметься й більш деталізованої проблематики, яку
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розглянемо згодом. Тому для подальшої визначеності регулювання

матеріальної відповідальності державних службовців у першу чергу потрібно

визначитись із бажаним кінцевим результатом бачення цього інституту.

Доцільно хоча б звернути увагу на основні розбіжності чи прогалини, які

виникають, якщо порівнювати правове регулювання матеріальної

відповідальності для усієї системи трудових правовідносин та трудової

діяльності державних службовців.

Так, чинний КЗпП однією з обов’язкових умов матеріальної

відповідальності встановлює вину працівника [81] без деталізації відповідних

форм вини. Натомість частина третя статті 80 Закону України «Про державну

службу» встановлює, що у разі застосування зворотної вимоги (регресу)

державний службовець несе матеріальну відповідальність тільки за шкоду,

умисно заподіяну його протиправними діями або бездіяльністю [31]. Таким

чином, у спеціальному регулюванні праці державних службовців з’являється

така нова категорія, як умисел особи, яка допустила проступок чи неналежне

виконання своїх службових обов’язків, з підстав чого застосовується

дисциплінарна відповідальність.

Ні чинне трудове законодавство, ні Закон України «Про державну

службу» не встановлюють поняття вини та її форм [81; 194]. Новий ТК України

визначає поняття саме вини, без визначення поняття умислу. Так, відповідно до

частини четвертої статті 353 ТК матеріальна відповідальність працівника настає

лише за наявності вини. Сама ж вина як підстава матеріальної відповідальності

найманого працівника визначається у положенні частини другої статті 249 ТК

України, відповідно до якого працівник вважається невинним, якщо під час

виконання трудових обов’язків він виявив такий рівень сумлінності, який

вимагався від нього відповідно до трудового законодавства, колективного і

трудового договорів, а також якщо він діяв за наявності обставин необхідної

оборони або крайньої необхідності [194]. З цього випливає, що у випадках, які

не відповідають окресленій ситуації, присутня вина найманого працівника. При

цьому слід звернути увагу, що таке положення виглядає доволі розмито.
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З огляду на щойно наведене вирішенням проблеми визначення вини буде,

зокрема, доповнення положення частини другої статті 248 ТК України

формулюванням «такий рівень сумлінності, який вимагався від нього … та

реально міг бути дотриманим». Це виключило б можливість роботодавцеві, а у

нашому випадку керівнику державної служби, спекулювати самим лише

посиланням на те, що вимагається максимальний рівень сумлінності від

громадянина, який проходить державну службу. Це ж стосується і вини як

умови несення дисциплінарної відповідальності.

Щодо використання терміна «умисно» у Законі України «Про державну

службу», то відповідна категорія трактується у положеннях кримінально-

правового законодавства й доктрини і розглядається як одна з форм вини. Так,

відповідно до статті 23 Кримінального кодексу України виною є психічне

ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим

Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності.

Відповідно до статті 24 Кодексу умисел поділяється на прямий і непрямий.

Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер

свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні

наслідки і бажала їх настання. Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала

суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності),

передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо

припускала їх настання. Натомість другою відмінною від умислу формою вини

є необережність. Як визначаються відповідні форми вини у статті 25

Кримінального кодексу України, необережність поділяється на злочинну

самовпевненість та злочинну недбалість. Необережність є злочинною

самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно

небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно

розраховувала на їх відвернення [315]. Необережність є злочинною недбалістю,

якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних

наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх

передбачити [316, с. 108]. Подібні за змістом положення, однак менш

деталізовані щодо форм вини відображені і в Кодексі України про
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адміністративні правопорушення [317; 318]. Хоча кримінальне законодавство

України не регулює трудові правовідносини, однак за відсутності правового

регулювання у загальному трудовому законодавстві й законодавстві, яким

врегульовані трудові правовідносини в межах державної служби, у суб’єкта

правозастосування не буде іншого виходу, як вжити аналогію права до

розуміння умислу при визначенні матеріальної відповідальності державної

служби. При цьому застосовувати таке поняття слід у спосіб, найбільш

сприятливий для особи, щодо якої розглядається питання про її притягнення до

матеріальної відповідальності.

Керуючись певними уявленнями про справедливість, зрозумілим є

намагання законодавця захистити державних службовців від ризику щодо

несення матеріальної відповідальності, оскільки станом на сьогодні оплату

праці державних службовців не завжди можна назвати конкурентною, а отже,

певною мірою додатковий захист може вважатися виправданим. Однак в

Україні у багатьох інших сферах також, на жаль, не можна вважати оплату

праці надто привабливою, тому ситуацію, коли усі інші працівники несуть

відповідальність незалежно від форми вини, зокрема за проступки, які вчинені

як з умисною, так і необережною формою вини, а державні службовці –

виключно за умисні проступки, вважаємо не цілком обґрунтованою.

Виходом із ситуації може бути прийняття загальної концепції, згідно з

якою матеріальна відповідальність застосовується виключно у випадках

умисних проступків, або ж поширення на державних службовців матеріальної

відповідальності, зокрема і за неумисні порушення. Однак остання пропозиція

потребує додаткових механізмів захисту працівників державної служби,

наприклад встановлення обов’язкового страхування цивільно-правової

відповідальності окремих категорій державних службовців. Остання пропозиція

дозволила б інституту матеріальної відповідальності державних службовців

стати дієвим засобом забезпечення службово-трудової дисципліни на державній

службі.

Як один з конкретних заходів, що є певним компромісом між

пропонованими вище позиціями, є залишення умислу як умови для
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притягнення до матеріальної відповідальності для усіх державних службовців,

натомість для службовців, які займають відповідальне чи особливо

відповідальне становище, встановити матеріальну відповідальність, у тому

числі за дії, які мають форму необережності.

З наведеною метою пропонуємо статтю 80 Закону України «Про

державну службу» доповнити положенням частини четвертої такого змісту:

державні службовці, посади яких відносяться до категорій «А» та «Б», у разі

застосування зворотної вимоги (регресу) несуть матеріальну відповідальність

також за шкоду, яка заподіяна необережними протиправними діями або

бездіяльністю та умисним чи необережним неналежним виконанням своїх

обов’язків. Наведене також має стосуватися інших державних службовців, на

яких не поширюється дія наведеного Закону, однак які кримінально-правовим

законодавством прирівняні до посадових осіб, які займають відповідальне чи

особливо відповідальне становище.

Наведене дозволить встановити ефективну мотиваційну складову для

сумлінної праці щодо високопосадовців. Однак надалі слід розглядати

можливість щодо більш жорстких підходів до матеріальної відповідальності

державних службовців. Адже, маючи належну освіту та проходячи процес

підготовки, підвищення кваліфікації й перепідготовки, державні службовці

повною мірою повинні передбачати усю шкоду, яка може бути завдана їхньою

бездіяльністю чи неналежним виконанням своїх посадових обов’язків.

Ще одним проблемним питанням матеріальної відповідальності

державних службовців залишається розмір матеріальної шкоди. Чинне трудове

законодавство й майбутній проект ТК встановлюють загальне обмеження

дисциплінарної відповідальності розміром середнього місячного заробітку

найманого працівника. Повна матеріальна відповідальність настає у випадках,

передбачених законодавством [81; 194]. Натомість Закон України «Про

державну службу» не містить положень щодо обмеження розміру матеріальної

відповідальності державного службовця, яка може бути реалізованою у порядку

регресу. Натомість відповідно до частини четвертої статті 81 Закону під час

визначення розміру відшкодування враховуються майнове становище
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державного службовця, співвідношення розміру заподіяної шкоди до його

заробітної плати, ризик виникнення шкоди, досвід державної служби, надані

державному службовцю накази (розпорядження), а також інші обставини, у

зв’язку з якими повне відшкодування державним службовцем шкоди буде

необґрунтованим [31]. Таким чином, з формальної точки зору не зовсім

зрозуміло, чи поширюються положення загального трудового законодавства

щодо обмеження матеріальної відповідальності найманих працівників розміром

середнього місячного заробітку. З одного боку, інших засад прямого

законодавчого обмеження матеріальної відповідальності державних службовців

не встановлено, з іншого – останнє наведене положення можна тлумачити як

комплексне спеціальне регулювання розміру матеріальної відповідальності

(засад його визначення), що повинно бути застосоване до матеріальної

відповідальності державних службовців, що виключає застосування положень

КЗпП чи майбутнього ТК України.

Крім цього, жодних більш детальних механізмів і засад визначення

матеріальної шкоди не визначено законодавством, а це створює значні

дискретні повноваження керівника державної служби щодо зменшення розміру

матеріальної відповідальності, що є суттєвим корупціогенним ризиком.

Усунути цю проблему можна шляхом прийняття конкретних положень,

які б стали основою для визначення розміру матеріальної допомоги, у тому

числі його зменшення. Вирішити наведену проблему можна, доповнивши

частину четверту статті 81 Закону України таким положенням: «Підстави й

порядок зменшення розміру матеріальної відповідальності державних

службовців встановлюються Кабінетом Міністрів України», з подальшим

розробленням відповідного положення.

Також у контексті дослідження порядку й правової природи матеріальної

відповідальності у спеціальному законодавстві слід дійти певного монізму у

термінологічному й праворегулюючому аспектах щодо дисциплінарної

відповідальності. Так, Закон України «Про запобігання корупції» у статтях 65,

66, 68 використовує поняття «цивільно-правової відповідальності» у контексті

відшкодування шкоди державі в порядку регресу [234], що визначається у



317
Законі України «Про державну службу» як матеріальна відповідальність [31].

Крім цього, існують і спеціальні законодавчі акти, у яких визначено

спеціальний порядок регресу до державних службовців за наявності

спеціальних підстав для відповідного правового регулювання, які хоч і не

визначаються як дисциплінарна відповідальність, однак відповідно до правової

природи є тотожними з дисциплінарною відповідальністю, про яку йдеться у

Законі України «Про державну службу». Прикладом може бути Закон України

«Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», яким передбачено

право регресу до державних службовців, у разі наявності в їхніх діях складу

кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, який набрав

законної сили, у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інше не встановлено

законодавством [319]. Таким чином, єдині за суттю відшкодування, які є за

природою матеріальною відповідальністю державних службовців, регулюються

одночасно двома законодавчими актами.

Вирішення окресленої проблематики повинно бути здійснено шляхом

вироблення одного підходу до визначення правової природи матеріальної

відповідальності та усунути випадки, коли один вид відповідальності

регулюється окремими законодавчими актами, положення яких є несумісними

один з одним.

Підсумовуючи все вищенаведене, проблеми притягнення до

відповідальності державних службовців у системі трудових правовідносин

представлені матеріальною й дисциплінарною відповідальністю. При цьому

основна проблематика полягає у забезпеченні різноспрямованого

функціонального призначення відповідних інститутів юридичної

відповідальності, а також у недовершеному підході визначення їх правового

регулювання різними законодавчими актами.

Загальна проблематика цих видів відповідальності лежить у двох

напрямах відповідної проблематики – забезпечення прав, свобод та законних

інтересів державних службовців у процесі здійснення проваджень щодо

притягнення останніх до відповідальності, а також забезпечення ефективності

інституційно-правової системи дисциплінарної відповідальності, яка б



318
забезпечила реалізацію принципу невідворотності покарання у службово-

трудових правовідносинах.

Кінцеві результати дослідження дозволяють встановити окремі проблеми

дисциплінарної й матеріально-правової відповідальності державних службовців

та запропонувати як концептуальні, так і конкретні правові шляхи вирішення

окресленої проблематики.
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Висновки до Розділу 4

1. Розглядаючи проблеми понятійно-категоріального апарату державної

служби у системі трудових правовідносин, запропоновано такі визначення й

підходи:

1) трудові правовідносини – це урегульовані нормами права суспільні

відносини між працівником та роботодавцем з приводу використання найманої

праці шляхом виконання трудової функції, встановлення й припинення

трудових правовідносин та реалізації усієї сукупності супутніх прав найманого

працівника та повноважень роботодавця, які пов’язані з використанням

найманої праці, у тому числі правовідносини за участі колективних суб’єктів та

уповноважених державних органів;

2) термін «службові правовідносини» включає не лише трудові

правовідносини, а визначає й адміністративні правовідносини, у межах яких

реалізується організація публічної адміністрації; з урахуванням

неоднозначності в трактуванні поняття «службові правовідносини» більшою

мірою доцільно використовувати саме термін «службово-трудові

правовідносини»;

3) службово-трудові правовідносини – особливий вид правовідносин,

який врегульований положеннями адміністративного й трудового права,

виникає між державними службовцями й державою в особі уповноважених

органів та їх посадових осіб, кожен з яких перебуває у статусі працівників та

роботодавця, а в окремих випадках і між іншими, змістом яких є реалізація

трудових прав та обов’язків працівника та кореспондуючих прав та обов’язків

роботодавця, а також суміжних правомочностей, які пов’язані з виконанням

трудової функції державних службовців, яка полягає у реалізації ними

адміністративних повноважень;

4) трудова дисципліна – фактичний стан, або ж вимоги, які полягають у

дотриманні внутрішніх правил виробництва й праці, що діють у роботодавця, а

також сумлінне виконання покладених на особу трудових обов’язків, які
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визначені трудовим договором та можуть бути деталізовані у внутрішніх актах

роботодавця;

5) службова дисципліна – фактичний стан, або ж вимоги, які полягають у

дотриманні державним службовцем вимог законодавства, правил етичної

поведінки, усіх законодавчих заборон та обмежень для такого службовця,

правил службового розпорядку, а також сумлінне виконання покладених на

службовця трудових обов’язків;

6) дисциплінарна відповідальність державного службовця – особливий

вид юридичної відповідальності, який застосовується до державного службовця

за невиконання або неналежне виконання посадови обов’язків визначених

законодавством та локальними актами, порушення правил етичної поведінки,

невиконання інших законодавчих вимог чи обмежень і полягає у застосуванні

заходів дисциплінарного стягнення у вигляді стягнень, що передбачені

законодавством за відповідні види дисциплінарних проступків;

7) службова кар’єра – процес просування по службі, який полягає у

зайнятті більш привабливих посад, зокрема керівних, отримання вищого рангу

державного службовця та зайняття посади з відповідними категоріями,

здійснення професійного навчання й розвитку, набуття права на доплати за

стажем на державній службі чи інших підставах на перманентних засадах.

2. Визначено такі проблеми у сфері реалізації трудових прав державних

службовців:

1) забезпечення права на страйк.

Запропоновано частину пʼяту статті 10 Закону України «Про державну

службу» замінити таким положенням: «Державним службовцям дозволяється

брати участь у страйку виключно у випадку, якщо це не завдасть істотної

шкоди функціонуванню державного апарату, зокрема, що надавані державою

послуги та здійснення інших функцій можна буде виконувати хоча б

мінімальної кількістю державних службовців. Положення цієї статті не

поширюється на службовців правоохоронних органів, якщо такий страйк може

завдати істотної шкоди громадському порядку та безпеці.»;
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2) забезпечення права на участь у профспілці та фактичної можливості

функціонування профспілкових організацій.

Запропоновано на рівні законодавства врегулювати забезпечення

функціонування профспілок різних рівнів, зокрема встановити обов’язкові

додаткові гарантії для членів профспілок державних службовців, а також

передбачити забезпечення профспілкових організацій приміщенням і засобами

для ведення своєї діяльності;

3) комплексне забезпечення трудових прав державних службовців.

Запропоновано створити у межах Національного агентства України з

питань державної служби, спеціального відділу, основним завданням якого

було б здійснювати моніторинг стану дотримання основних прав державних

службовців та розроблення заходів щодо підвищення стандартів у сфері

забезпечення трудових прав.

3. Визначено такі проблеми у сфері реалізації трудового потенціалу:

1) забезпечення об’єктивності оцінювання результатів службової

діяльності державного службовця.

Запропоновано у тих випадках, де це можливо, розробити деталізовані й

стандартизовані методики оцінювання, які б якнайбільшою мірою позбавляли

таке оцінювання суб’єктивності, зокрема дозволяли б здійснити оцінювання

державних службовців за результатами аналогічної чи співмірної діяльності;

2) необхідність дотримання об’єктивності у преміюванні і зміни підходів

до нього.

Запропоновано розділ ІІ Типового положення про преміювання

державних службовців органів державної влади, інших державних органів,

їхніх апаратів (секретаріатів) доповнити пунктом 5, відповідно до якого

«Преміювання у державному органі повинно відповідати принципу

об’єктивності й співмірності з результатами діяльності державного службовця

та його суспільно-корисного внеску. Недотримання цих принципів є підставою

для визнання положення про преміювання відповідного державного органу чи

його окремих елементів недійсними та/або визнання недійсним рішення

керівника державного органу про преміювання».
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За умови чіткого дотримання принципу повної відповідності системи

преміювання об’єктивно оціненим результатам праці обмеження у преміюванні

запропоновано зменшити.

Запропоновано змінити підхід до визначення розміру премій на прикладі

премій у державній виконавчій службі з урахуванням пропозицій зміни

існуючої моделі;

3) проблема професійної освіти та підвищення рівня професійного

розвитку державних службовців.

Наголошено на важливості належного організаційно-методологічного

забезпечення професійної підготовки державних службовців та підвищення

рівня їх професійної компетентності, так щоб відповідні процеси були

ефективними.

4. Окреслено два магістральні напрями проблем відповідальності

державних службовців – забезпечення прав, свобод та законних інтересів

державних службовців у процесі здійснення проваджень щодо притягнення

останніх до дисциплінарної відповідальності, а також забезпечення

ефективності інституційно-правової системи дисциплінарної відповідальності,

яка б забезпечила реалізації принципу невідворотності покарання у службово-

трудових правовідносинах.

5. Виділено такі проблеми дисциплінарної відповідальності державних

службовців:

1) порушення принципу єдиного співмірного правового регулювання

дисциплінарної відповідальності різних категорій державних службовців,

зокрема щодо захисту прав, свобод та законних інтересів державних

службовців у процесі притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Запропоновано забезпечити дотримання принципу єдності й

диференціації з урахуванням застережень так. З урахуванням виключення зі

сфери дії Закону України «Про державну службу» правового регулювання

окремих категорій службовців, відповідну концепцію єдності й диференціації у

правовому регулюванні дисциплінарної відповідальності державних

службовців можливо реалізувати шляхом встановлення у спеціальних
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законодавчих актах посилання на те, що до дисциплінарної відповідальності

застосовуються положення Закону України «Про державну службу» з

урахуванням особливостей, встановлених у цьому законодавчому акті. При

цьому диференціація може бути вчинена як шляхом деталізації положень

Закону України «Про державну службу» у спеціальних законах та законодавчих

актах, так і шляхом встановлення кардинально іншої процедури чи іншого

підходу до регулювання питань дисциплінарної відповідальності;

2) відсутність деталізації вичерпного переліку підстав дисциплінарної

відповідальності.

Доведено, що в кінцевому результаті система дисциплінарної

відповідальності та склад дисциплінарних проступків повинні бути побудовані

так, щоб особа, перебуваючи у статусі державного службовця, змогла

передбачити, за які діяння, рішення чи інші порушення їй загрожує

дисциплінарна відповідальність та відповідний рівень дисциплінарного

стягнення.

Підкреслено, що Закон України «Про державну службу» повинен містити

положення про те, що склади дисциплінарних проступків та їх тяжкість можуть

бути деталізовані на рівні законів, підзаконних нормативно-правових актів та

внутрішніх положень про дисципліну;

3) недостатній рівень конкретизації у питаннях диференціації

дисциплінарних проступків залежно від їх складності.

Запропоновано визначити на законодавчому рівні складних

дисциплінарних проступків та незначних дисциплінарних проступків, на

підставі яких диференціюватимуться заходи дисциплінарних стягнень.

6. Визначено такі проблеми матеріальної відповідальності державних

службовців та шляхи їх вирішення:

1) визначення конкретних засад розмежування правового регулювання

матеріальної відповідальності різними нормативно-правовими актами.

Запропоновано у Законі України «Про державну службу» встановити

положення, які чітко вказували б на те, у якій частині застосовуються

положення КЗпП чи нового ТК України до регулювання матеріальної
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відповідальності державних службовців, зокрема у визначенні підстав і розміру

матеріальної відповідальності, суб’єктивної сторони вчинюваного

дисциплінарного проступку, інших загальних аспектів. Натомість у

спеціальному законодавстві щодо окремих категорій державних службовців,

наприклад прокурорів, у Законі України «Про прокуратуру» здійснити

посилання на те, що основи матеріальної відповідальності цієї категорії

державних службовців регулюються Законом України «Про прокуратуру»;

2) проблеми відсутності поняття вини у матеріальній та дисциплінарній

відповідальності.

Запропоновано доповнити положення частини другої статті 248 ТК

України формулюванням «такий рівень сумлінності, який вимагався від нього

… та реально міг бути дотриманим». Це виключило б можливість

роботодавцеві, а у нашому випадку керівнику державної служби, спекулювати

самим лише посиланням на те, що вимагається максимальний рівень

сумлінності від громадянина, який проходить державну службу;

3) проблема невизначеності форми вини у матеріальній відповідальності

державних службовців.

Підкреслено необхідність обрання загальної концепції, згідно з якою

матеріальна відповідальність застосовується виключно у випадках умисних

проступків, або ж поширення на державних службовців матеріальної

відповідальності, зокрема і за неумисні порушення. Однак остання пропозиція

потребує додаткових механізмів захисту працівників державної служби,

наприклад, встановлення обов’язкового страхування цивільно-правової

відповідальності окремих категорій державних службовців.

Запропоновано статтю 80 Закону України «Про державну службу»

доповнити положенням частини четвертої такого змісту: «Державні службовці,

посади яких відносяться до категорій «А» та «Б», у разі застосування зворотної

вимоги (регресу) несуть матеріальну відповідальність також за шкоду, яка

заподіяна необережними протиправними діями або бездіяльністю та умисним

чи необережним неналежним виконанням своїх обов’язків.»;

4) проблема визначення розміру відшкодування матеріальної шкоди.
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Запропоновано прийняти конкретні положення, які б стали основою для

визначення розміру матеріальної допомоги, у тому числі його зменшення.

Зокрема, доповнити частину четверту статті 81 Закону України таким

положенням: «Підстави й порядок зменшення розміру матеріальної

відповідальності державних службовців встановлюються Кабінетом Міністрів

України.» з подальшим розробленням відповідного Положення;

5) проблеми єдиного законодавчого підходу до визначення природи

матеріальної відповідальності державних службовців та відповідного

регулювання.

Запропоновано виробити єдиний підхід до визначення правової природи

матеріальної відповідальності та усунути випадки, коли один вид

відповідальності регулюється окремими законодавчими актами, положення

яких є несумісні одні з одними.
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РОЗДІЛ 5

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У СИСТЕМІ ТРУДОВИХ

ВІДНОСИН

5.1 Шляхи удосконалення правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці

Надзвичайно важливо проаналізувати основні тенденції та концептуальні

шляхи розвитку правового регулювання трудових правовідносин у сфері

державної служби з тією метою, щоб надалі розробити теоретичний орієнтир,

на досягнення якого повинні бути спрямовані новоприйняті нормативно-

правові акти. Таким чином, основним результатом цього етапу дослідження

повинно стати вироблення певного бачення кінцевого результату реформ

законодавства та трудових правовідносин у сфері державної служби, які

врегульовуються відповідними законодавчими актами. Так ці наукові розробки

матимуть практичне застосування у законотворчій діяльності, практичній

реалізації змін до правового регулювання державної служби, методологічне

значення для подальших наукових розробок.

Вивченню тенденцій розвитку загального правого регулювання трудових

правовідносин з огляду на реформу трудового законодавства присвячена увага

багатьох науковців. Серед них можна навести таких: А.Б. Бернацький [320],

Т.В. Грубі [321], С.Г. Заболотна [322], М.І. Іншин [323], О.А. Линдюк [324],

Д.В. Неліпа [325], О.А. Соколова [326], А.І. Стеценко [327], О.В. Ткаченко

[328], Т.І. Чавикіна [329], І.В. Шаповалова [330] та багатьох інших. І все ж

основна частина досліджень не була проведена у контексті трудового права, що

актуалізує доцільність проаналізувати відповідні тенденції розвитку та

концептуальні шляхи удосконалення законодавства, яке регулює працю

державних службовців та представлене загальними й спеціальними

нормативно-правовими актами.
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Розглядаючи концептуальні шляхи удосконалення правового

регулювання трудових правовідносин у сфері державної служби, необхідно

звернути увагу на те, як вирішено питання загальної диференціації та єдності

правового регулювання праці державних службовців. Йдеться про те, яке місце

мають положення загального трудового законодавства у цій сфері.

З приводу наведеного вкажемо на позицію В.М. Гураш. Узагальнюючи

розглянуті варіанти правового регулювання трудових відносин державних

службовців, науковець резюмує, що за Законом України «Про державну

службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ йдеться лише про диференціацію

правового регулювання цих відносин, які в основі своїй визнаються різновидом

трудових відносин найманої праці. Натомість за Законом України «Про

державну службу» від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI, який вичерпно регулює

трудові відносини державних службовців, застосування норм трудового права

до цих відносин допускається лише субсидіарно. Крім того, окремі положення

Закону України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI

сформульовані так, що чітко виводять трудові відносини державних службовців

з-під сфери дії трудового права. Зазначені змістовні особливості Закону

України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI, а також

використані у ньому термінологічні прийоми свідчать про те, що законодавець

не включає трудові відносини державних службовців до предмета трудового

права [331, с. 305].

Однак ми не можемо погодитись із вищенаведеною думкою вченого. Так,

хоча Закон України «Про державну службу» 2011 р. і забезпечував

врегулювання значного обсягу особливих аспектів, рівною мірою як це

здійснює і чинний Закон України «Про державну службу», це не виключає

поширення загального трудового законодавства на регулювання трудових

правовідносин за участю державних службовців. Не змінено відповідний підхід

і у проекті ТК України [332].

До того ж у науці домінує протилежна думка, яка полягає у розширенні

сфери дії трудового законодавства. Так, О.М. Дуюнова вважає, що відповідний

підхід буде зберігатися і надалі, зокрема відбуватиметься подальша
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диференціація правового регулювання [333, c. 63-64]. А.С. Сидоренко

висловлює позицію, що спеціальне законодавство про працю побудоване на

різних підставах для диференціації правового регулювання. Вчений наголошує,

що спеціальне правове регулювання у сфері праці побудоване як на основі

об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Диференціація трудового

законодавства покликана забезпечити надання додаткових переваг, пільг і

гарантій окремим категоріям працівників, працю яких чітко не врегульовано

нормами чинного Кодексу законів про працю [334, c. 24]. Ю.П. Дмитренко

зазначає, що зростає тенденція до розширення соцiального призначення

трудового права [69, c. 37], отже, і регулятивної ролі трудового права у всіх

сферах суспільного життя, де використовується наймана праця. Не є винятком

трудові правовідносини за участю державних службовців.

З підстав вищенаведеного можна стверджувати, що одним зі шляхів

удосконалення правового регулювання трудових правовідносин у сфері

державної служби буде підкреслення на нормативному рівні того, що праця

державних службовців та відповідні соціальні гарантії регулюються загальним

трудовим законодавством, крім випадків, коли Законом України «Про державну

службу» чи іншим спеціальним законодавством, яке регулює питання праці

державних службовців, встановлено інше. Наведене дозволить забезпечити

захист прав державних службовців загальними положеннями трудового права

та усуне доктринальну і правозастосовну невизначеність з приводу питання

поширення положень трудового законодавства на регулювання трудових

правовідносин за участю державних службовців.

І.Ф. Шелеп зазначає, що основні засади реформування законодавства

України про працю мають виходити з необхідності попередження порушення

трудових прав працівників; забезпечення адекватності законодавчо визначених

трудових прав та гарантій і можливості їхньої реалізації, комплексного підходу,

соціальної справедливості тощо. Наступним концептуальним положенням є

гарантії дотримання трудових прав і механізм їх реалізації. Вони мають таке ж

значення, як зміст трудового законодавства. Неефективність діяльності комісій

з трудових спорів стала чинником збільшення практики цивільного
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судочинства, який не завжди належно враховує специфіку трудових спорів,

особливості статусу сторін трудових відносин, межі договірного регулювання

та їх співвідношення з законодавчим. У зв’язку з цим важливого значення

набувають наукові дослідження трудового юрисдикційного процесу як

окремого виду юридичного процесу, що забезпечить належне дотримання

правових гарантій під час розгляду трудових спорів, притягнення до

дисциплінарної і матеріальної відповідальності [335]. Водночас не можна

проігнорувати вплив цивільного та цивільно-процесуального законодавства і

можливості застосування його принципів. На нашу думку, серед принципів

правового регулювання трудових відносин має бути загальновизнаний принцип

недопущення зловживання правом, яке може бути як з боку працівника, так і з

боку роботодавця. Необхідно сформулювати критерії принципу недопущення

зловживання правом, його нормативне обґрунтування, тобто наявність

відповідної норми: «зловживання правом є самостійною підставою для відмови

у захисті трудових прав» [336, с. 82]. Безумовно, наведені засади законодавства

мають вплив на процес становлення й розвитку трудових правовідносин у сфері

державної служби в Україні.

С.Ф. Гуцу, розглядаючи проблеми реформування трудового

законодавства України, виділяє та характеризує такі базові засади розвитку

подальшого правового регулювання праці:

а) оптимальне збалансування захисної та виробничої функцій трудового

права, за допомогою яких має бути забезпечена рівновага інтересів найманих

працівників і роботодавців. Обидві функції в сучасних умовах спрямовані на

забезпечення охорони прав та інтересів обох сторін трудового договору. Якщо

захисна функція стосується охорони інтересів працівників, то виробнича –

охорони інтересів роботодавців. Перша випливає безпосередньо із соціальної

природи трудового законодавства. Воно, як відомо, з’явилося в системі права

всіх країн світу з появою капіталістичного ринкового виробництва і найманої

робочої сили саме з метою забезпечення захисту трудових прав та законних

інтересів найманих працівників. Однак, незважаючи на всю соціальну

спрямованість трудового права, воно не може не захищати інтереси другої
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сторони в трудових відносинах. Інакше воно або вступить у колізію з іншим

законодавством, насамперед – із законодавством про власність і про

підприємництво, або ті ж власники-роботодавці змушені будуть ігнорувати

норми трудового законодавства й шукати інших правових шляхів для

використання робочої сили поза тими, що передбачені цим законодавством

[337, с. 110];

б) дотримання вже встановлених соціальних стандартів у сфері праці.

При цьому має бути забезпечено виконання вимог Конституції, яка встановлює,

що при прийнятті нових законів не допускається звуження змісту та обсягу

існуючих прав і свобод;

в) еволюційний характер здійснення реформ законодавства про працю.

При цьому кардинальних змін мають зазнати лише ті положення чинного

законодавства, які не відповідають вимогам ринкової економіки;

г) використання в процесі підготовки нового Кодексу досвіду МОП, а

також законодавства ЄС та країн з перехідною економікою з тим, щоб

забезпечити належну гармонізацію законодавства України про працю з

міжнародними правовими нормами у цій сфері;

д) зміщення центру ваги правового забезпечення трудових відносин з

законодавчого рівня на рівень договірного регулювання, передусім –

колективно-договірного, з максимальним використанням механізмів

соціального партнерства із залученням роботодавців та профспілок. При цьому

все це не повинно позначитися на рівні гарантій трудових прав, які й надалі

мають визначатися державою та не можуть призвести до послаблення правової

захищеності працівників;

е) забезпечення недискримінації працівників за ознаками статі, раси,

політичних переконань та інших обставин, визначених у Конституції України,

зі збереженням підвищених умов захисту праці жінок і молоді та реальною

забороною дитячої та примусової (обов’язкової) праці;

є) рівне ставлення до чоловіків та жінок (гендерна рівність). Цей принцип

базується на вимогах європейської спільноти, зокрема Директиви 75/117/EWG,

що стосується оплати рівноцінної праці за однакову роботу жінок і чоловіків;
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Директиви 76/207/EWG, яка визначає рівне ставлення до чоловіків та жінок при

прийомі на роботу, під час професійної підготовки, професійного зростання та

умов роботи; Директиви 97/80/WЕ, якою передбачається необхідність

доведення факту дискримінації за статтю, та низки Директив у сфері

соціального страхування. Його втілення до нового Трудового кодексу випливає

безпосередньо також зі статті 24 Конституції України, яка проголошує, що всі

громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед

законом.

ж) забезпечення диференціації правового регулювання праці, тобто

максимальне врахування в новому Кодексі особливостей праці працівників

малого бізнесу, кооперативів, окремих категорій працівників, які працюють у

нетипових формах зайнятості, та з використанням цивільно-правових

договорів;

з) повнота і чіткість правового регулювання трудових відносин з

мінімальним використанням бланкетних норм [337, с. 111].

Наведені засади безумовно стосуються і праці державних службовців.

Незаважаючи на те, що реформа державної служби станом на сьогодні

завершена, базові засади й напрями удосконалення реформування трудових

правовідносин залишаються актуальними. Це стосується як можливості

доповнення та змін наявного законодавства, так і розвитку підзаконного і

локального правового регулювання праці різних категорій державних

службовців.

Серед наведених вище позицій з приводу реформування законодавства

для державної служби концептуальними шляхами удосконалення можна

виділити такі напрями, як врахування рекомендацій МОП, запровадження

стандартів ЄС у сфері праці та державної служби, протидія дискримінації,

диференціація зайнятості. Наведені магістральні напрями можна визнати

ключовими у процесі регулювання трудових правовідносин за участю

державних службовців.

Для перетворення державної служби України у державну службу

європейського зразка, на думку В.Б. Авер’янова, необхідно в законодавчих
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актах передбачити: 1) встановлення публічно-правових відносин між

державними службовцями і державою; 2) забезпечення політичної

нейтральності державних службовців шляхом розмежування політичних та

адміністративних посад у системі виконавчої влади; 3) чіткі критерії

зарахування до посад державних службовців працівників, які виконують

відповідні державно-владні повноваження; 4) реформування і законодавче

врегулювання системи оплати праці державних службовців; 5) встановлення

прозорих та справедливих принципів відбору на посади державних службовців

виключно на конкурсних засадах; 6) запровадження в системі держслужби

управління персоналом, що базується на принципах законності, компетентності

та професійних заслуг; 7) встановлення індивідуальної дисциплінарної

відповідальності державних службовців, конкретного переліку дисциплінарних

порушень і дисциплінарних стягнень, процедури наслідування їх та порядку

оскарження [209, с. 343].

Аналізуючи позицію відомого науковця, потрібно підкреслити, що в

цьому випадку слід виділити ті позитивні моменти, які реалізовані Законом

України «Про державну службу». Тому багато з напрямів удосконалення

відповідного правового регулювання можна вважати такими, що частково або ж

переважною мірою реалізовані. І все ж залишається ще багато концептуальних

засад, які повинні відобразитися надалі у розвитку правового регулювання

трудових правовідносин державних службовців.

Важливість приведення регулювання праці державних службовців до

стандартів ЄС, яку підкреслювали вищенаведені науковці, зумовлює

доцільність звернути увагу на стратегічні програмні документи, які визначали

шляхи розвитку трудових правовідносин у сфері державної служби. Найбільш

показовою у цьому плані є Концепція адаптації інституту державної служби в

Україні до стандартів Європейського Союзу, схвалена Указом Президента

України від 05.03.2004 № 278/2004 [338]. У цьому документі, зокрема,

визначаються основні проблеми правового регулювання державної служби

України законодавством у сфері праці, а також шляхи їх вирішення та

концептуальні напрями розвитку регулювання праці державних службовців.
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Незважаючи на те, що Концепція була прийнятою доволі давно, а після її

прийняття було змінено уже два комплексні закони щодо регулювання праці

державних службовців, окремі напрями удосконалення залишаються

актуальними станом на сьогодні та можуть бути орієнтирами для подальшого

регулювання трудових правовідносин за участю державних службовців. Тому

звернемо увагу саме на такі моменти, які залишаються актуальними,

потребують вирішення та претендують на ознаку концептуальних шляхів

удосконалення трудового законодавства.

По-перше, це стосується питання заробітної плати державних службовців.

Вищезгадана Концепція визначає, що заробітна плата державних службовців

має бути конкурентоспроможною на ринку праці та забезпечувати

зацікавленість державних службовців у просуванні по службі. Розмір їхньої

заробітної плати слід пов'язувати з кінцевими результатами роботи, якістю та

ефективністю виконання управлінських функцій. Для забезпечення залучення

на державну службу професійно підготовлених, компетентних, ініціативних,

висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними методами

менеджменту та мають організаторські здібності, необхідно продовжити роботу

щодо зміни структури заробітної плати з визначенням у ній домінуючої ролі

посадового окладу та переглядом системи надбавок. Водночас розмір доплати

за ранг в межах однієї категорії посад повинен стати стимулом для підвищення

результативності праці державного службовця та його кар'єрного

зростання. Формування структури заробітної плати має здійснюватися за

принципом рівної оплати за однакову роботу. На основі критеріїв віднесення

посад державних службовців до відповідних категорій в різних органах

державної влади слід ліквідувати міжвідомчі та територіальні розбіжності в

оплаті за однакову роботу на відповідних посадах [338].

Як бачимо, переважно Концепція торкається питань

конкурентоспроможності заробітної плати, її стимулюючої функції та

справедливого підходу до визначення її розміру. Останній станом на сьогодні

доцільно доповнити ще й недискримінаційним елементом, адже на державній
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службі жоден громадянин України не повинен бути підданий дискримінації у

системі оплати праці.

Положення нового Закону України «Про державну службу» значною

мірою наближають до виконання поставлених у концепції цілей, однак у

системі оплати праці залишається ще багато проблем. Зокрема, це стосується

питання її конкурентоспроможності та можливості стимулювати

висококваліфікованих працівників до реалізації кар’єри у сфері державної

служби та утримання досвідчених кадрів на державній службі надалі.

Відповідно потрібно визначити забезпечення конкурентоспроможності

заробітної плати, справедливого, зокрема недискримінаційного, підходу до

визначення її розміру, а також виконання нею стимулюючої функції – одного з

важливих концептуальних шляхів розвитку трудового законодавства.

Не менш важливим питанням, якого торкається Концепція адаптації

інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, є

забезпечення професіоналізації державної служби.

Аналізований програмний документ визначає, що професіоналізація

державної служби здійснюється насамперед через систему професійного

навчання державних службовців, розвиток якої має бути визначено одним із

пріоритетів державної політики у цій сфері. Зазначена система передбачає

цільову підготовку за державним замовленням висококваліфікованих фахівців з

питань державного управління, залучення провідних закладів освіти до

здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців з

метою поліпшення їх спроможності виконувати аналітичну роботу. Суттєвою

умовою для забезпечення високої професійності має стати розширення

можливостей для навчання державних службовців, зокрема на основі

застосування дистанційного навчання, проведення регулярних обмінів досвідом

між державними службовцями та обговорення актуальних проблем державного

управління, застосування новітніх технологій у цій сфері [338].

У цьому плані Закон України «Про державну службу» встановлює

належну правову основу, яка повинна забезпечити підвищення професійного

рівня розвитку державних службовців, а також кваліфікаційні вимоги для
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претендентів на зайняття посад у сфері державної служби. Однак подальше

забезпечення професіоналізації державної служби повинно бути забезпечене на

підзаконному та організаційно-правовому рівнях. Сама ж професіоналізація

державної служби в Україні, безумовно, залишається актуальним шляхом

розвитку трудового законодавства України.

Враховуючи все вищенаведене, концептуальними шляхами розвитку

правового регулювання трудових правовідносин у сфері державної служби

є:

1) підкреслення на нормативному рівні, що праця державних

службовців та відповідні соціальні гарантії регулюються загальним

трудовим законодавством, крім випадків, коли Законом України «Про

державну службу» чи іншим спеціальним законодавством, яке регулює

питання праці державних службовців, встановлено інше;

2) забезпечення конкурентоспроможності заробітної плати,

справедливого, зокрема недискримінаційного, підходу до визначення її

розміру, а також виконання нею стимулюючої функції;

3) забезпечення професіоналізації державної служби;

4) забезпечення дотримання стандартів МОП та ЄС у регулюванні

праці державних службовців;

5) диференціація праці державних службовців.

5.2 Тенденції подальшого розвитку правового регулювання державної

служби за законодавством у сфері праці

Не менш важливим є визначення основних тенденцій розвитку

правового регулювання праці державних службовців, які станом на сьогодні

наявні в Україні. При цьому такі тенденції є поєднанням загального й

спеціального правового регулювання трудової діяльності державних

службовців в Україні.
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Так, О.М. Дуюнова однією з основних тенденцій розвитку трудового

законодавства вважає його демократизацію. На цей процес позитивно впливає

збільшення ролі договірного регулювання трудових відносин, закріплення в

Конституції України права на страйк для захисту економічних і соціальних

інтересів працівників, розвиток соціально-партнерських відносин та ведення

соціального діалогу з питань проведення державної соціально-економічної

політики тощо. Демократичні ідеї знайшли своє втілення і в такому правовому

інституті, як розгляд колективних трудових спорів (конфліктів). Однак слід

відзначити, що нинішній стан суспільно-трудових відносин характеризується

стійкою тенденцією звуження виробничої демократії. Трудові колективи та

професійні спілки не мають реальної гарантованої можливості цілком

реалізувати свої права, передбачені трудовим законодавством України. Деякі з

таких прав мають суто декларативний характер. Такі тенденції негативно

впливають на демократизацію процесу участі трудового колективу,

профспілок в управлінні виробництвом загалом [333, с. 61].

Потрібно зазначити, що у сфері державної служби процес

демократизації чітко відображений у новому Законі України «Про державну

службу». Це перший з наведених законодавчих актів, який стосується питання

обов’язкової участі профспілкових організацій у вирішенні тих чи інших

питань, пов’язаних із трудовими правовідносинами в межах державних

органів.

З приводу цього питання В.Я. Буряк зазначав, що однією з основних

тенденцій у реформуванні механізму захисту трудових прав працівників має

стати все більше залучення соціальних партнерів до цієї системи [339, c. 40]. З

наведеним погоджуємось повністю. Не є винятком з цієї тенденції державні

службовці, право яких на професійні об’єднання повинно бути захищене не

меншою мірою, як і право усіх інших найманих працівників.

Потрібно погодитись і з думкою Ю.П. Дмитренка, що в трудовому правi

України дедалi чiткiше прослiдковується тенденцiя переходу вiд жорсткого

(iмперативного) до договiрного (диспозитивного) регулювання правовiдносин,

якi входять до предмета цієї галузi права [69, с. 34]. Це, безумовно, матиме
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певний вплив на трудові правовідносини у межах державної служби, який,

однак, не потрібно переоцінювати.

О.М. Дуюнова також зазначає, що у законодавстві про працю мають

знайти своє закріплення процеси лібералізації правового регулювання

трудових відносин. Учена зазначає, що акцент повинен зміщуватися від

жорсткого централізованого державного регулювання праці до договірного

регулювання на національному, галузевому, регіональному, а також

виробничому рівнях [333, c. 60]. С.М. Прилипко та О. М. Ярошенко

переконані, що на рівні договірного регулювання шляхом укладення

соціально-партнерських угод і колективних договорів мають визначатися

галузеві, територіальні, професійні та інші особливості трудових відносин і

забезпечуватися реальне підвищення рівня трудових гарантій працівників.

Договірні правові акти, які є підзаконними, повинні конкретизувати,

деталізувати й розвивати загальні норми трудового законодавства щодо умов

певного підприємства [340, с. 18]. Тому вважаємо, що питання державної

служби не меншою мірою повинно бути врегульованим актами соціального

партнерства. З цією метою доцільно почати загальномасштабний діалог між

найбільш представницькими профспілковими органами державних службовців

та відповідними органами державної влади.

І все ж проблема забезпечення фактичної незалежності профспілкових

організацій залишається актуальною. Її неможливо не врахувати при

дослідженні основних тенденцій розвитку правового регулювання праці

державних службовців.

Також вважається загальноприйнятими тенденціями розвитку трудових

прав і інтересів, сформульованими провідними науковцями-трудовиками,

посилення гнучкості правового регулювання трудових відносин; розширення

сфери соціального діалогу; зростання ролі загальновизнаних міжнародних

стандартів трудових прав [341, c. 57]. Усі ці тенденції справді мають місце та

стосуються також трудових правовідносин у сфері державної служби.

Ю.В. Черткова зазначає, що для сучасного трудового права повинна

бути характерна тільки тенденція до розвитку приватних засад і зниження ролі
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публічних засад. Кожна з цих засад повинна розвиватися там і тією мірою, де

й наскільки в цьому є суспільна потреба. Публічна тенденція у розвитку

трудового права повинна проявлятися насамперед у забезпеченні захисту

засобами цієї галузі прав та інтересів всіх найманих працівників [342, c. 109].

Я.В. Сімутіна вважає, що на період становлення ринкових відносин у

нашій країні трудове право повинно містити норми імперативного характеру,

так чи інакше обмежуючи свободу сторін трудових правовідносин. На підставі

проведеного аналізу науковець обґрунтовує специфічну роль держави в

регулюванні трудових правовідносин, якій не існує на сьогодні аналогів у

жодній галузі права. Держава, на думку науковця, виступає у двох

взаємопов’язаних іпостасях: як учасник соціального партнерства й одночасно

як носій публічної влади. Як учасник соціального партнерства держава

виконує посередницькі функції, сприяє досягненню узгоджених інтересів

працівників і роботодавців. Як носій публічної влади держава визначає межі

договірного регулювання, встановлює державні гарантії прав працівників та

роботодавців, здійснює контроль та нагляд за їх реалізацією, забезпечує право

кожного на захист його прав та свобод, у тому числі в судовому порядку [343,

c. 10-11]. Щодо державної служби, то тут держава ще й виступає у

правовідносинах як роботодавець. Таким чином, остання стає повним

регулятором усього процесу, у тому числі соціального партнерства. Це

зумовлює особливу необхідність у забезпеченні незалежності функціонування

професійних організацій державних службовців. З іншого боку, держава

повинна виступати гарантом належного забезпечення трудових прав та

законних інтересів державних службовців, встановлюючи законодавчі пільги

й переваги для цієї категорії найманих працівників, які реалізовуватимуться за

рахунок коштів державного бюджету. Таким чином, вважаємо, що надалі буде

зберігатися тенденція до встановлення різного роду пільг для державних

службовців.

О.С. Чистолінова зазначає, що у трудовому праві при розробленні ще

старого проекту Трудового кодексу з’являються тенденції до відмови від прав

та пільг [344, c. 91]. Такий підхід до державних службовців є малоймовірним.
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На нашу думку, загальна тенденція до скорочення соціальних пільг, яка

зумовлена відсутністю фінансового підґрунтя для їх забезпечення, не буде

мати такого впливу на інтереси державних службовців. Однак певної

раціоналізації системи пільг та трудових гарантій щодо державних

службовців, на нашу думку, варто очікувати. Це буде однією з важливих

тенденцій розвитку трудового законодавства.

Слушно зазначає Л.А. Шульгінова, що, незважаючи на певні позитивні

тенденції, сучасне законодавство не забезпечує належного захисту системі

оплати праці, що зумовлює необхідність прийняти новий комплексний

кодифікований акт, який би, з одного боку, враховував усі тенденції

суспільних відносин у сфері оплати праці, з іншого – забезпечував би

стабільність захисту й гарантування основних прав найманих працівників у

сфері оплати праці [345, c. 349, 353-354]. Зазначимо, що рівень посадових

окладів державних службовців на рівні Закону визначений лише щодо

окремих категорій працівників, праця яких врегульовується спеціальними

актами законодавства. Натомість загальний рівень посадових окладів як

основи оплати праці врегульовується на рівні постанов Кабінету Міністрів

України. З огляду на необхідність стабільності державної служби та багатьох

зауважень науковців з цього приводу вважаємо, що надалі буде наявною

тенденція до збільшення рівня гарантування системи оплати праці у сфері

державної служби України.

Також не менш важливим є зростання ролі загальновизнаних принципів

і норм міжнародного трудового права (міжнародні стандарти трудових прав) в

умовах глобалізації. І.Я. Кисельов [346, с. 4] відзначав підвищення ролі

авторитету міжнародних трудових стандартів, багато з яких втілюють

загальновизнані в цивілізованому світі принципи і норми міжнародного права,

діють як внутрішнє національне право і навіть мають пріоритет порівняно з

ним. Формується механізм прямого забезпечення міжнародно-правового

захисту трудових прав індивідуальних працівників і з’являються ознаки

перетворення регіональних трудових стандартів на наднаціональне право,

наприклад у країнах Європейського Союзу [347, с. 105-106]. Тому, безумовно,
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враховуючи євроінтеграційні процеси, надалі регулювання праці державних

службовців буде ґрунтуватися на загальновизнаних в ЄС принципах трудового

права та регулювання державної служби, рівною мірою як і міжнародними

актами таких організацій, як МОП, ОБСЄ тощо.

Підсумовуючи, основними тенденціями розвитку правового

регулювання трудових правовідносин у сфері державної служби є:

1) демократизація правового регулювання;

2) збільшення ролі актів соціального партнерства у відповідному

правовому регулюванні;

3) підвищення рівня диференціації правового регулювання праці

державних службовців;

4) встановлення особливих пільг та гарантій для державних

службовців з подальшою їх раціоналізацією;

5) збільшення гарантій у сфері оплати праці;

6) врахування міжнародних стандартів та принципів праці у сфері

регулювання трудової діяльності державних службовців, а також

врахування основних стандартів і принципів ЄС.

Підсумовуючи все вищенаведене, з точки зору соціального захисту прав

державних службовців загалом зберігаються позитивні тенденції у правовому

регулюванні. Крім цього, останні безпосередньо пов’язані з основними

концептуальними шляхами розвитку правового регулювання трудових

правовідносин у сфері державної служби в України.

Враховуючи процес євроінтеграції в Україні, надалі доцільно зосередити

увагу на визначенні особливостей правового регулювання трудових

правовідносин у сфері державної служби в умовах європейської інтеграції, а

також дослідити позитивний зарубіжний досвід у цій царині. Наведене складає

актуальну основу для подальших розробок.
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5.3 Європейська інтеграція та врахування зарубіжного досвіду державної

служби за законодавством у сфері праці

Розвиток та формування системи державної служби як і особливостей

трудових правовідносин в її межах не відбуваються самі собою. Цей процес

детермінований не лише науково-дослідними розробками, а має сукупність

детермінант, які зумовлені різного роду суспільними чинниками. Таким

чином, державна служба, яка з самої назви має забезпечувати «служіння»

народу України, повинна бути гнучкою до суспільно-політичних та

економічних тенденцій.

Зі свого боку євроінтеграційні процеси в Україні становлять суттєвий

зовнішній виклик, який зумовлює необхідність реформування й зміни підходів

до правового регулювання трудових правовідносин у сфері державної служби

з огляду на необхідність, по-перше, забезпечити відповідність якості

діяльності державної служби на рівні не нижчому, ніж у провідних державах -

членах ЄС, чого неможливо здійснити без впровадження належних стандартів

щодо регулювання праці державних службовців у наведеній сфері, по-друге,

забезпечити прояв основних принципів ЄС у діяльності державної служби та й

усієї держави України. У такому випадку актуальним є дослідження тих умов,

з якими стикається Україна у процесі європейської інтеграції, та їхній вплив

як детермінантів реформування й розвитку правового регулювання трудових

правовідносин між державними службовцями та відповідними державними

органами.

З огляду на те, що ЄС як міждержавне утворення регулює лише основні

концептуальні засади трудового законодавства та ще меншою мірою

встановлює конкретні вимоги щодо регулювання діяльності публічних

адміністрацій та роботи службовців у них, доцільним буде визначити, як саме

основоположні принципи, закладені в основі правовопорядку ЄС, який ще

визначають як аcquis communautaire, реалізуються у регулюванні трудових

правовідносин у межах конкретних суверенних держав - членів ЄС. Це

зумовлює також актуальність зарубіжного досвіду відповідного правового
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регулювання в окремих державах ЄС. При цьому з такого погляду цікаво

дослідити як правове регулювання розвинутих держав, які стали засновниками

ЄС, так і держав, які пройшли євроінтеграційний шлях нещодавно. Такий

досвід для України видається особливо актуальним.

Розкривши відповідну проблематику, можливо буде запозичити

відповідний досвід зарубіжних держав, який може знадобитися для

оптимізації трудових правовідносин між державними службовцями та самою

державою в особі уповноважених органів. Позаяк Україна проходить цей

процес, який нещодавно пройшли на шляху європейської інтеграції наші

західні сусіди, то умови функціонування державної служби та виклики, які

стоять перед державними службовцями, є порівнюваними.

Проблематику державної служби в умовах євроінтеграції розглядало

багато науковців. Поширеними є також дослідження зарубіжного досвіду

функціонування державної служби та організації трудових правовідносин у її

межах. Серед науковців, які торкались наведеної проблематики, можна

назвати таких: Т.Є. Кагановська, Ю.Ю. Кізілов, І.В. Кравчук, В.Г. Логвінов,

І.П. Лопушинський, О.Ю. Оржель, В.М. Павліченко, О.М. Палій,

Л.А. Пустовойт, О.А. Соколова, В.П. Тимощук, А.М. Школик. Однак

більшість розробок розглядають наведену проблематику крізь призму науки

адміністративного права чи державного управління. Не заперечуючи ролі

адміністративно-правового регулювання в організації та функціонуванні

органів державної влади, вважаємо, що в сучасних умовах проблематику

державної служби в умовах євроінтеграційних процесів доцільно розглянути з

погляду трудових правовідносин та досвіду ЄС і його членів у наведеній

царині.

Слушно зазначає Ю.Ю. Кізілов, що наближення державної служби до

європейських принципів, які висуваються до країн - кандидатів на вступ до

Європейського Союзу, а також принципів «належного врядування», які

закріплені рішенням Ради Європи, є невід’ємною складовою стратегічних

перетворень, започаткованих в Україні після ратифікації Угоди про асоціацію

між Україною та ЄС [348, с. 30]. При цьому потрібно підкреслити, що вимоги
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«належного врядування» та загального покращення функціонування

державної служби – це у першу чергу вимоги громадян України. Ці ж

перетворення пов’язані не тільки з підписанням та вступом в дію Угоди про

асоціацію між Україною та ЄС, а були визначеними ще на етапі визначення

європейського вектору зближення як пріоритетного. Забезпечення

концептуальної відповідності державної служби основним принципам ЄС

нерозривно пов’язане з якісним регулюванням трудових правовідносин між

державними службовцями та відповідними державними органами.

Повертаючись до питання початку євроінтеграційних процесів у сфері

правового регулювання державної служби, варто зазначити, що один з перших

концептуальних документів в цій сфері – Концепція адаптації інституту

державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, схвалена

Указом Президента Українивід 05 березня 2004 р. № 278/2004, яка спрямована

на визначення шляхів удосконалення державної служби в Україні відповідно

до загальних засад її функціонування у державах Європейського Союзу, на

вдосконалення інституту державної служби в Україні в рамках адаптації його

до стандартів Європейського Союзу, що, зрештою, сприятиме більш повній

реалізації конституційних прав, свобод та законних інтересів громадян,

наданню їм у належному обсязі якісних державних послуг [338]. Відповідно з

правової точки зору ще на той момент уже було закріплено європейський

орієнтир у питанні запозичення зарубіжного досвіду та приведення

регулювання праці державних службовців до конкретних загальноприйнятих

стандартів.

Так, Концепцією визначено такі проблеми, які потребували визначення

на той час, а окремі з них залишаються актуальні і по сьогодні, у тому числі

шляхом адаптації цього інституту до стандартів ЄС. Серед таких проблем

зазначено:

- суміщення політичних і адміністративних повноважень у межах однієї

посади;

- підвищення ефективності системи управління державною службою;
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- проходження державної служби в державних органах, діяльність яких

регламентується спеціальним законодавством;

- функції державних службовців щодо їх участі у розробленні та

забезпеченні реалізації державної політики;

- впровадження єдиної системи оцінювання та стимулювання роботи

державних службовців;

- удосконалення системи оплати праці державних службовців;

- питання щодо порядку надання державних послуг та нормативного

врегулювання вимог професійної етики державних службовців;

- системи добору, призначення на посади, просування по службі, ротації

державних службовців та їх професійного навчання [338].

Також визначено, що адаптація інституту державної служби в Україні до

стандартів Європейського Союзу має здійснюватись за такими пріоритетними

напрямами;

- вдосконалення правових засад функціонування державної служби;

- реформування системи оплати праці державних службовців;

- встановлення порядку надання державних послуг та вдосконалення

нормативного регулювання вимог професійної етики державних службовців;

- вдосконалення та підвищення ефективності управління державною

службою;

- професіоналізація державної служби [338].

Т.Є. Кагановська зазначає, що в умовах активної євроінтеграції питання

кадрового забезпечення державної служби набули значення каталізатора

найважливіших євроінтеграційних процесів. Задоволення потреби суспільства

у високопрофесійних державних службовцях стає основним організаційно-

правовим засобом упередження нових і розв’язання існуючих проблем

правового, економічного, політичного, етнокультурного, освітнього розвитку

українського суспільства [349, с. 43-44]. Відповідно кадрове забезпечення

потребувало змін основних інститутів державної служби, підходу до

правового регулювання й застосування нового законодавства. Безумовно,

новий Закон України «Про державну службу» можна оцінити як доволі
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якісний акт, однак сама практика його застосування повинна бути покращена,

щоб забезпечити основні потреби держави й суспільства у якісних

працівниках.

В.М. Павліченко вважає, що гармонізаційний механізм зближення

законодавства України у сфері праці державних службовців з Європейським

Союзом – це впорядкована система правотворчих процесів в Україні, яка

своєю метою має реформу інституту державної служби України не на основі

acquis communautaire, а на основі рекомендацій Європейського Союзу та

досвіду європейських держав. Науковець резюмує, що більш детальною

характеристикою гармонізаційного механізму є окреслення головних форм та

шляхів євроінтеграційного курсу [350, с. 98]. Крім вищенаведеної Концепції,

такі шляхи були окресленими на доктринальному рівні.

У контексті самого розуміння суті гармонізації В.М. Павліченко

зазначає таке. У Європейському Співтоваристві відсутнє законодавство у

сфері правового регулювання праці державних службовців, оскільки ця сфера

є публічним життям кожної держави та складовою національного

суверенітету. Європейське співтовариство не покликане регламентувати

державний устрій, форму та режим правління кожної з держав-членів. Разом з

тим, на думку науковця, можна стверджувати, що у Європейському Союзі є

низка рекомендацій та орієнтирів, які є бажаними як для всіх держав - членів

Співтовариства, так і для держав, які бажають вступити до Співтовариства.

Таким чином, аналізуючи механізм зближення законодавства України у сфері

праці державних службовців з Європейським Союзом, ми маємо на увазі саме

орієнтири та рекомендації Співтовариства [350, с. 98]. На нашу ж думку, у

межах ЄС сформувалося конкретно визначене уявлення про стан державної

служби та належне регулювання праці державних службовців, яке забезпечує

високий рівень функціонування державної служби. Таке уявлення

відображається у практиці правового регулювання праці державних

службовців у межах держав ЄС, яку, безумовно, доцільно дослідити надалі. У

цьому контексті резюмуємо лише, що наведена практика забезпечується не так

конкретними положеннями правових актів ЄС, як визначеними узагальненими



346
орієнтирами про якість функціонування державної служби та стандарти

реалізації трудових правовідносин з державними службовцями у межах

Європейського Союзу. При цьому держави у межах ЄС безумовно

орієнтуються на передові практики одна одної під час реформування й

оптимізації державної служби, зокрема трудових правовідносин в межах

останньої.

Після наведеної вище Концепції адаптації інституту державної служби в

Україні до стандартів Європейського Союзу наступним програмним актом,

який визначає розвиток правового регулювання державної служби в умовах

євроінтеграції, є розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення

Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого

самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану

заходів щодо її реалізації» від 18.03.2015 № 227-р [351]. Цей акт враховує вже

сучасні актуальні проблеми у наведеній сфері, шляхи їх вирішення, а також

необхідність врахувати сучасний європейський досвід. Багато науковців, серед

яких Т.Є. Кагановська, вважають відповідний документ одним із ключових

сучасних комплексних актів, які визначають подальший шлях реформування

державної служби та відповідних трудових правовідносин в умовах

євроінтеграції [352, с. 41].

Метою Стратегії є створення у середньостроковій перспективі належних

умов для ефективного впровадження в Україні реформи державної служби та

служби в органах місцевого самоврядування. Як зазначається в самому

документі, Стратегія спрямована на підвищення якості державної служби та

служби в органах місцевого самоврядування, що сприятиме оптимізації

функцій інститутів державної влади, ефективному розподілу повноважень і

сфер відповідальності [351].

З приводу окреслених проблем Стратегія зазначає таке. Сучасний стан

розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

вимагає нормативно-правового удосконалення та актуалізації положень

законодавства щодо:
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- запобігання проявам корупції серед державних службовців та

посадових осіб місцевого самоврядування;

- відкритого конкурсного відбору на усі посади державної служби;

просування по службі державних службовців та посадових осіб місцевого

самоврядування з урахуванням професійної компетентності та сумлінного

виконання своїх посадових обов’язків;

- визначення вимог до посад державної служби та служби в органах

місцевого самоврядування;

- чіткого і прозорого механізму відповідальності державних службовців

та посадових осіб місцевого самоврядування, які призначаються сільським,

селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної

ради на конкурсній основі, за порушення вимог законодавства, невиконання

чи неналежне виконання своїх обов’язків;

- соціального захисту державних службовців та посадових осіб

місцевого самоврядування;

- удосконалення системи оплати праці державних службовців та

посадових осіб місцевого самоврядування;

- відповідності системи державних органів та органів місцевого

самоврядування повноваженням та функціям, що вони виконують;

- інституційної спроможності державної служби та служби в органах

місцевого самоврядування;

- кардинального оновлення змісту діяльності кадрових служб державних

органів та органів місцевого самоврядування, посилення їх ролі в управлінні

персоналом відповідного органу;

- удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого

самоврядування;

- налагодження тісного взаємозв’язку наукових досліджень з

практичними потребами державних органів та органів місцевого

самоврядування.
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Крім цього, слушно виокремлено комплексну проблему престижності

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування [351].

Відповідна проблематика залишається особливо актуальною станом на

сьогодні.

Натомість основними напрямами реалізації Стратегії є:

- гарантування політичної нейтральності державної служби та служби в

органах місцевого самоврядування шляхом розмежування політичних та

адміністративних посад;

- забезпечення рівного доступу громадян до державної служби та

служби в органах місцевого самоврядування, усунення корупційного

механізму шляхом проведення виключно відкритого конкурсу на зайняття

вакантних посад;

- формування ефективної системи управління людськими ресурсами на

державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, що

базуватиметься на врахуванні знань, умінь, навичок, а також особистісних

якостей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

- підвищення ефективності професійного навчання державних

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом оптимізації

системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, зокрема у

сфері державного та регіонального управління, запровадження індивідуальних

програм розвитку персоналу та планування кар’єри;

- встановлення прозорої моделі оплати праці та уніфікація порядку

встановлення розмірів посадових окладів відповідно до юрисдикції

державного органу та органу місцевого самоврядування;

- гармонізація державної служби та служби в органах місцевого

самоврядування шляхом відповідності законодавства у сфері державної

служби та служби в органах місцевого самоврядування міжнародним

стандартам та нормам ЄС;

- організаційно-методичне забезпечення проведення комплексного

функціонального обстеження системи центральних та місцевих органів
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виконавчої влади з метою розвитку інституційної спроможності державного

апарату;

- забезпечення прозорості, відкритості та підзвітності державних органів

та органів місцевого самоврядування шляхом залучення організацій

громадянського суспільства, наукових та експертних установ до розгляду

питань з формування та реалізації державної політики у сфері державної

служби та служби в органах місцевого самоврядування [351].

Серед очікуваних результатів запровадження заходів, що передбачені

Стратегією, визначено такі:

- реформування державної служби та служби в органах місцевого

самоврядування, створення умов для подальшого удосконалення державного

та регіонального управління з урахуванням демократичних цінностей і

принципів урядування;

- запровадження сучасних технологій управління людськими ресурсами

на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, які

ґрунтуються на врахуванні знань, умінь, навичок, а також особистісних

якостей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,

що надасть можливість реалізувати їх потенціал на практиці;

- створення узгодженої системи взаємозв’язку кількості державних

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з функціями та

повноваженнями державних органів та органів місцевого самоврядування;

- впровадження у діяльність державних органів та органів місцевого

самоврядування кращих прикладних досліджень і наукових розробок у сфері

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, їх адаптації

до стандартів ЄС;

- оперативне реагування на ускладнення, що можуть виникати, шляхом

проведення моніторингу результативності та ефективності реформування

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування [351].

При цьому для відповідної оцінки основними критеріями вважаються:

- призначення виключно за відкритим конкурсом на вакантні посади

державної служби та посади в органах місцевого самоврядування, на які особи
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призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної,

районної у місті, обласної ради на конкурсній основі;

- оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацдержслужби

систематизованої інформації про оголошення, умови та переможців конкурсів

на усі вакантні посади державних службовців в державних органах та посади в

органах місцевого самоврядування, на які особи призначаються сільським,

селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної

ради на конкурсній основі;

- зменшення плинності кадрів на державній службі та службі в органах

місцевого самоврядування;

- трансформація кадрових служб у служби управління персоналом

шляхом оволодіння працівниками служб персоналу державних органів та

органів місцевого самоврядування сучасними технологіями та практичними

інструментами управління людськими ресурсами;

- забезпечення дієвості системи підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого

самоврядування, підвищення рівня їх професійної компетентності;

- підвищення рівня суспільної підтримки реформування державної

служби та служби в органах місцевого самоврядування, довіри громадян до

професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого

самоврядування [351].

Безумовно, такий підхід передбачає не лише прийняття відповідного

законодавчого, але й належного підзаконного й організаційного забезпечення.

Визначені заходи, на наше переконання, дозволять привести інституції

державної служби, зокрема трудові правовідносини у цій сфері, у

відповідність із якістю й принципами, що на правовому рівні та в

загальноправовій практиці прийняті в ЄС.

На доктринальному рівні для Україні та інших держав Східного

партнерства з ЄС узагальнено такі основні напрями реформування: 1)

розробка й реалізація більш глибоких структурних реформ; 2) визначення

більш ефективних форм організації державного управління; 3) розв’язання
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проблеми структурної слабкості й неефективності системи адміністративного

менеджменту (реформування системи державної служби, удосконалення

міжвідомчої координації, посилення територіальної децентралізації,

підвищення ролі органів місцевого самоврядування), підвищення відкритості і

прозорості процедур прийняття рішень для участі громадськості [353, с. 25].

В.М. Павліченко на основі вищенаведеного резюмує, що рівень правового

регулювання діяльності працівників державної служби був і залишається

одним із факторів, який визначає демократію і принцип верховенства права у

державі. Вчений продовжує: «Розроблення та окреслення гармонізаційного

механізму зближення законодавства України із Європейським Союзом є не

тільки умовою інтеграції України, але і умовою наявності демократичного та

громадянського суспільства, в якому панує принцип верховенства права» [350,

с. 98]. З наведеним висловлюванням повністю погоджуємось.

Як стверджують А.О. Леонова, В.П. Давидова та О.О. Новачук,

адаптація інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського

Союзу має здійснюватись за такими пріоритетними напрямами: 1)

удосконалення правових засад функціонування державної служби; 2)

реформування системи оплати праці державних службовців; 3) встановлення

порядку надання державних послуг та вдосконалення нормативного

регулювання вимог професійної етики державних службовців; 4)

удосконалення та підвищення ефективності управління державною службою;

5) професіоналізація державної служби [354, с. 222].

На думку В.М. Павліченка, на сьогодні ми виокремлюємо такі ключові

аспекти гармонізаційного механізму зближення законодавства України у сфері

праці державних службовців з Європейським Союзом: 1) забезпечення

кваліфікації державних службовців в усьому державному апараті; 2)

забезпечення прозорості у системі функціонування державної служби; 3)

якісне вдосконалення принципу доступності громадян до державної служби;

4) забезпечення прозорості при здійсненні конкурсного відбору всіх

кандидатів на пост державного службовця; 5) забезпечення повноцінного

матеріального та соціального забезпечення державних службовців; 6)
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впровадження прозорої системи ведення державного реєстру осіб, які вчинили

корупційні правопорушення [350, с. 98].

О.А. Тертишна виділяє одним з пріоритетних напрямів адаптації

інституту державної служби в Україні до стандартів ЄС:

- запровадження сучасних європейських технологій і практик

управління персоналом;

- здійснення заходів щодо реформування системи професійного

навчання державних службовців, зміщення акцентів на підготовку

професіоналів-практиків, а також фахівців з питань європейської та

євроатлантичної інтеграції;

- запровадження інформаційних технологій, а саме проектів

«Електронний державний службовець» («Електронне міністерство»),

«Національна база даних електронних особових справ державних службовців»

[355].

У науці в процесі розгляду державної служби особлива увага

приділяється етиці державних службовців, яка у країнах ЄС формується в

руслі розбудови етичної інфраструктури як відповідь на вимогу гармонізації

службової етики з суспільними цінностями і боротьби з корупцією [356, с. 86].

М.І. Рудакевич зазначає, що елементи етики державних службовців виконують

такі основні функції: 1) визначають стандарти службової поведінки,

заохочувати і підтримувати етичну поведінку; 2) здійснюють боротьбу з

порушенням її норм. Виходячи з того, що саме в кодексах як сукупності

принципів і норм у найбільш загальній формі визначається соціальне

призначення професійної діяльності, вимоги спільноти до моральних якостей

державних службовців, їхніх взаємин із громадянами, державою, колегами

тощо, Комітет Міністрів Ради Європи у травні 2000 р. прийняв Страстбурзьку

рекомендацію щодо нормування поведінки державних службовців країн -

членів Ради Європи. Це нормування повинно здійснюватися на основі

національних кодекcів поведінки державних службовців, у результаті чого

підлягає розробленню Модельний кодекс поведінки державних службовців.

Зміст модельного Кодексу відобразив досвід регулювання поведінки
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державних службовців країн розвиненої демократії. Його прийняття, як

показав наш аналіз, сприяло розробці національних кодексів, створенню

спеціальних державних інституцій з проблем етики, впровадженню етичної

освіти тощо [357, с. 23-66; 101-108]. Дотримання положень Модельного

кодексу, духу й принципів відповідного акта є запорукою приведення

державної служби й трудових правовідносин у її межах до загальноприйнятих

європейських стандартів та подальшої успішної політичної, економічної та

ідеологічної європейської інтеграції нашої держави.

О.А. Тертишна зазначає, що у системі регулювання державної служби

загальноєвропейська практика робить акцент на забезпеченні дотримання

етики поведінки державного службовця, яку науковець вважає одним з дієвих

засобів протидії корупції. Розроблені й функціонують нормативно-правові

акти, які врегульовують питання етики поведінки осіб, уповноважених на

виконання функцій держави [358]. Наведена теза – повною мірою є слушною.

Л.В. Прудиус вважає, що в умовах євроінтеграції не менш важливо

поєднати якісне нормативне й організаційне забезпечення розробки стандартів

освітньої діяльності з підвищення кваліфікації публічних службовців, в основі

яких повинні лежати європейські цінності та принципи захисту інтересів, прав

і свобод людини і громадянина [359, с. 115]. Питанню підвищення

кваліфікації, у тому числі, присвячено положення вищенаведеної Стратегії, а

також інших актів, серед яких, наприклад, прийнято постанову КМУ від

13.01.2016 № 19 «Деякі питання професійного навчання державних

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» [360]. Загалом

якісна освіта й розвиток державних службовців – загальноєвропейська

практика, якою повинна слідувати Україна на шляху євроінтеграції, про що

неодноразово зазначалося.

Л.Я. Гузар проводить аналіз мотиваційних стимулів службовців органів

публічної влади країн - членів ЄС та робить висновок, що кар’єрне зростання,

базоване на принципі винагороди за особистий внесок у результати роботи, та

система достойної оплати праці є головними та дієвими чинниками

підвищення мотивації службовців та ефективності системи публічної влади
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загалом [361, с. 174; 362]. Підтримуючи позицію науковця, зазначимо, що

мотивація державних службовців є не менш важливим чинником.

Усі з вищенаведених концептуальних напрямів, що виділяються тими чи

іншими вченими, не втрачають актуальності по сьогодні. Тому надалі

доцільно узагальнити та виділити ті ключові напрями оптимізації

регулювання державної служби законодавством у сфері праці, якими

характеризується процес євроінтеграції України.

Таким чином, європейська інтеграція передбачає оптимізацію та

приведення практики застосування національного законодавства у

відповідність із загальноприйнятою практикою ЄС та основоположними

принципами у сфері державної служби, зокрема у таких основних сферах,

як:

1) оплати праці як мотиваційної та конкурентної складової трудових

правовідносин у сфері державної служби;

2) регулювання й контролю за дотриманням етики державних

службовців як прийнятих нормативно визначених правил поведінки

державних службовців відповідно до прийнятих у суспільстві уявлень та

як антикорупційної складової;

3) професійного навчання й постійного підвищення кваліфікації

відповідно до сучасних викликів та вимог;

4) мотивації державних службовців до ефективної та результативної

трудової діяльності;

5) забезпечення престижності державної служби в уявленні

суспільства та формування концепції «місії державного службовця».

Досліджуючи питання розвитку регулювання державної служби

законодавства про працю, доцільно також звернути увагу на більш конкретний

досвід окремих держав ЄС. У цьому контексті у першу чергу цікавим є досвід

Польщі як держави, порівнюваної з Україною за розміром, ресурсами та

потенціалом для розвитку, яка, однак, на шляху євроінтеграції пройшла

складний період реформ та змін, які стосувалися праці державних службовців.
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Крім Кодексу праці Польщі [363], спеціальне правове регулювання

здійснюється Законом «Про цивільну службу» [364] (в розумінні державної

служби) від 21.11.2008, Законом «Про працівників державних органів» [365]

від 16.09.1982, Законом Посполитої «Про організацію господарської

діяльності особами, які здійснюють публічні функції» [366] від 21.08.1997,

Законом «Про Державну Школу Публічної Адміністрації ім. Президента

Речіпосполитої Польської Лєха Качинського» [367] від 14.06.1991. Крім цього,

правове регулювання праці державних службовців представлене сукупністю

підзаконних правових актів, які опубліковані на офіційному веб-сайті

Адміністрації державної служби [368]. Останні переважно стосуються оплати

праці та визначення загальних умов праці, акцент здійснюється на фаховій

підготовці державних службовців та продовження їх професійного розвитку у

процесі проходження державної служби, оцінки діяльності державних

службовців тощо.

У Польщі визначено такі пріоритетні вимоги проходження службової

кар’єри, які беруться за основу при прийнятті на державну службу, а також є

стрижнем системи освітнього процесу й професійної підготовки державних

службовців:

– гарні знання іноземних мов;

– навички відкритого спілкування та роботи з інформацією в

електронному форматі;

– командна робота в державній службі;

– навички роботи в мережі Інтернет;

– високий рівень професійної етики;

– гарні знання польського законодавства та законодавчої бази ЄС [369;

370].

Проте встановлення самих вимог на рівні нормативно-правових актів не

означає беззаперечного досягнення такого рівня професійної підготовки

працівниками. Дотримання наведених заходів потребує ґрунтовного правового

й організаційного забезпечення процесу професійної підготовки та

підвищення кваліфікації, а також поєднання з такими факторами як
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матеріально-фінансовим забезпеченням, системою мотивації, визначенням

престижу державної служби тощо.

Окремо варто приділити увагу особливостям підготовки державних

службовців вищого рівня. У Польщі такі особи проходять тренінги з лідерства,

прозорості державного управління, державних фінансів та здійснення

державних закупівель, нормативно-правової бази ЄС, кадрового менеджменту

та вивчення іноземних мов [371; 372]. Це, по-перше, забезпечує таких

службовців відповідними навичками, по-друге, створює засади подальшої

діяльності такого працівника, сфери його відповідальності та особливостей

виконання покладених на нього особливих обов’язків.

Польський етичний кодекс окреслює ряд принципів державної служби,

яких повинен притримуватися відповідний працівник:

– служіння народу;

– надійність;

– індивідуальний розвиток (навички, підвищення рівня індивідуального

розвитку);

– неупередженість та політичний нейтралітет [373; 374].

Однак найбільш ґрунтовний звід принципів трудової діяльності

державних службовців, їх тлумачення й деталізації відображений у наказі

Голови Ради Міністрів Польщі № 70 від 06.10.2011 «Про дотримання

принципів державної служби та принципів етики державних службовців»

[375]. У цьому акті ґрунтовно описано усі ключові засади діяльності

державної служби, принципів етики та, що найголовніше, деталізоване

розуміння таких принципів, яке дозволяє й полегшує їх правозастосування,

зокрема під час дисциплінарних проваджень щодо державних службовців.

Відповідний досвід доцільно запозичити в Україні, однак закріпити ключові

принципи державної служби ми б пропонували на рівні закону. Крім цього,

можна було б прийняти законодавчий акт, яким врегулювати основні

принципи не лише в контексті державної служби, а й поширити його дію на

усіх службовців, які виконують публічні функції.
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Як зазначає І.В. Поліщук, механізми розвитку професійного потенціалу

державних службовців у Польщі передбачають впровадження розгалуженої

системи професійного навчання, яка забезпечує широкоплановий розвиток

знань, практичних та особистісних якостей, тоді як розвитку

психофізіологічних якостей приділяється менше уваги. Основні характерні

риси розвитку професійного потенціалу державних службовців у Польщі такі:

– відхід від декларативності навчання та перехід до розгалуженої

системи навчального процесу державних службовців;

– акцент на вивченні європейського права та мов ЄС;

– вивчення правових наук та менеджменту як основи професійного

навчання державних службовців.

При цьому науковець підкреслює, що для України є корисними такі

елементи системи професійного навчання Польщі:

– викладачі мають розробляти власні програми професійного розвитку;

– забезпечення підвищення навичок роботи в команді;

– предметне навчання повинне диференціюватися за галузями роботи

державних службовців, окрім загального професійного навчання [370, с. 322].

Наведені пропозиції, вочевидь, є слушними та можуть бути пропоновані до

запозичення.

Цікавим є те, що система підготовки державних службовців забезпечує

підготовчі курси, які спрямовані на надання всім новим державним

службовцям рівних стартових можливостей і підготовку їх до того, щоб

зайняти певну посаду в конкретній інституції. Загальні цілі професійного

навчання, спільні для всієї державної служби, включають:

– покращення якості надання послуг;

– служіння тим, хто отримав владу, як неупереджений експерт;

– ефективне функціонування державної служби в контексті

Європейського вектору управління (вирішення питань, що виникають у зв'язку

з тим, що Польща є членом ЄС);

– ефективне управління адміністрацією для досягнення вищевказаних

цілей і нагляд за впровадженням рішень, затверджених урядом [376].
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Таким чином, професійна підготовка Польщі грамотно поєднала загальні

й спеціальні напрями підготовки державних службовців, які надають

можливість не лише реалізовувати службову кар’єру, вертикально обіймаючи

вищі посади в одному й тому ж органі, але не ускладнює вертикальне

переміщення державних службовців по службі у різних державних органах,

здійснюючи пошук найбільш підходящої роботи, яка б відповідала вмінням та

навичкам особи.

Ще одна особливість професійної підготовки службовців у Польщі

полягає у тому, що централізоване професійне навчання розробляється на

тому рівні, на якому воно організовується (встановлюється щорічно головою

державної служби), та для цільової групи публічних службовців; воно

використовується для надання знань та поліпшення навичок, які відзначені

серед пріоритетних для публічних службовців; зокрема, цілі навчання є

такими: а) навчання навичкам роботи в команді, б) координація діяльності на

робочому місці та в рамках всієї інституції; в) поширення стандартів роботи

інституції. Навчання спеціально орієнтовано на керівні посади, на управлінців

середнього рівня, координаторів та незалежних фахівців [377]. Подібне

спрямування освітньо-підготовчої діяльності потрібно забезпечити також в

Україні. При цьому слід забезпечувати систему так, щоб вона не

перетворилась на чергову формальність, а відзначалася дієвістю. При цьому

доцільним вбачається дозволити державному службовцю самостійно

корегувати предметні складові курсів з підвищення кваліфікації та самоосвіти

залежно від подальших побажань працівника державної служби щодо його

просування по службі та побудови службової кар’єри.

Цікавим є також той факт, що випускники Національної школи

публічного адміністрування Польщі автоматично набувають статусу

державного службовця [378]. Це, безумовно, збільшує взаємозв’язок

професійної освіти з практичними потребами державної служби.

Фінансування професійного навчання публічних службовців

відбувається за рахунок:
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- бюджетів окремих офісів (фінансування загальних тренінгів та

тренінгів за програмами індивідуального професійного розвитку публічних

службовців, а також спеціалізованих тренінгів);

- бюджетний резерв виділяється на тренінги для членів Корпусу

державної служби (для централізованого професійного навчання) [379, с. 199].

Хоча на перший погляд відповідне професійне фінансування окремими

органами освіти державних службовців має певні ризики для зловживань та

проблеми у забезпеченні ефективності, однак при грамотній побудові системи

переваги, отримані від такої моделі, значно перевищують недоліки. Адже

кожен орган може самостійно визначити основні напрями й потреби

підвищення професійної кваліфікації власних працівників та забезпечити

відповідне фінансування саме тих напрямів підготовки.

Безпосередній начальник публічного службовця в Польщі долучається

до його професійного навчання шляхом визначення необхідного напряму

навчання. Такий самий підхід і в Україні. Польща відповідно до окреслених

вище цілей організовує професійне навчання для публічних службовців,

орієнтуючись на такі предмети: прозорість державного управління,

європейські мови, нормативно-правова база ЄС [379, с. 199]. Якщо

нормативно-правову базу ЄС як пріоритетний предмет для вивчення

державними службовцями в Україні вводити, на нашу думку, передчасно, то

вивчення державними службовцями європейських мов та оволодіння ними на

належному рівні, було б актуальним в Україні.

Цікавими для запозичення є критерії оцінювання державних службовців

Польщі. Так, відповідно до статті 3 Розпорядження Голови Ради Міністрів

Польщі від 04.04.2016 «Про умови та спосіб здійснення періодичного

оцінювання службовців та працівників цивільної служби» оцінювання

працівників й службовців найнижчої категорії здійснюється на підставі таких

обов’язкових критеріїв: 1) використання професійних знань та професійний

розвиток; 2) ретельність; 3) організація праці та спрямованість на поставлені

цілі; 4) співробітництво з іншими особами; 5) спілкування [380]. Відповідний

перелік обов’язкових критеріїв можливо запозичити в законодавство України,
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оскільки саме ці показники можуть продемонструвати ділові якості

державного службовця та його цінність як працівника державної служби. При

цьому такі критерії повинні бути чітко розтлумачені, щоб уникнути певних

корупційних ризиків при їх застосуванні.

Підсумовуючи, досвід Польщі у регулюванні окремих аспектів

трудових правовідносин на державній службі є позитивним для України.

На основі його дослідження можна визначити такі основні напрями його

запозичення для України:

1) запозичити практичну й цільову спрямованість професійного

навчання й підвищення кваліфікації державних службовців, що включає

підняття практично-прикладних та особистісних якостей державного

службовця;

2) визначення основних принципів державної служби та їх

деталізації на рівні окремого законодавчого акта;

3) серед цілей освіти та професійного розвитку представників

державної служби визначити вивчення основних європейських мов;

4) встановити на нормативному рівні обов’язкові критерії

оцінювання державних службовців, серед яких використання

професійних знань та професійний розвиток; ретельність; організація

праці та спрямованість на поставлені цілі; співробітництво з іншими

особами; спілкування; при цьому відповідні критерії повинні бути

деталізованими.

Цікавим є також регулювання трудо-правового аспекту у державній

службі в Німеччині, яка вважається однією з найбільш розвинутих держав ЄС.

Посади на публічній службі Німеччини об’єднані в «кар’єру» (Laufbahnen) –

групу посад від нижчої до вищої, що вимагають однакового освітнього рівня

для прийняття на них, але відповідальність і складність функцій на кожній з

цих посад зростають і вимагають усе більшого досвіду і професійних навичок

[381, c. 140]. Безумовно, усе наведене враховується при проведенні конкурсів

на зайняття вакантних посад та подальшого професійного розвитку

відповідних державних службовців. Відповідне групування посад притаманне
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більшості держав, у тому числі й Україні. Проте визначення кваліфікаційних

вимог до конкретної посади може принципово відрізнятися.

Публічним службовцям присвоюються ранги в межах кожного рівня. Їх

всього шістнадцять, найвищим категоріям посад можуть бути присвоєні

чотирнадцятий, п’ятнадцятий і шістнадцятий ранги. Правовий статус

чиновника регулюється «Федеральним законом про чиновників» [382]. У

Німеччині діє чіткий поділ посад на політичні й адміністративні. Необхідною

умовою вступу на державну службу у Німеччині є знання німецької мови.

Робочий час німецького державного службовця не повинен перевищувати 44

години, у той час як в Україні він становить 40 годин. Зазначимо, що

законодавство Німеччини достатньо детально регулює таку процедуру

проходження державної служби, як добір на державну службу. Добір в органи

державної влади здійснюється як на основі нормативно-правових актів (для

чиновників), так і на основі службового контракту (для службовців і

обслуговуючого персоналу), а тому такі поняття публічної служби, як

чиновник і службовець, не збігаються [383, с. 26]. Як випливає з наведеного,

регулювання трудового статусу й праці державних службовців у Німеччині й

Україні має багато спільного. Це, зокрема, зумовлено прийняттям нового

Закону України «Про державну службу» [31], яким враховано передові

адміністративні практики у наведеній сфері. І все ж є низка особливостей в

регулюванні праці державних службовців. Звернімо хоча б увагу на вищий

робочий час для державних службовців. На перший погляд законодавство

України виглядає більш привабливо у частині робочого часу. З іншого боку, в

Україні доволі часто норма про тривалість часу роботи й відпочинку не

дотримується, внаслідок чого державні службовці фактично працюють довше,

ніж законодавчо встановлений час. Для протидії цьому явищу, безумовно,

потрібно розробити відповідні механізми, у тому числі із встановленням

дієвих процедур притягнення керівника державної служби до юридичної

відповідальності.

У Німеччині діє інститут пожиттєвого призначення й випробувальної

служби. За умови успішного проходження випробувальної служби службовець
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вважається призначеним пожиттєво. Призначення пожиттєво отримують

службовці, яким на момент призначення виповнилося 27 років. Цей статус

характеризується найвищим рівнем правової захищеності та є правилом

перебування у публічно-правових відносинах [384; 385, c. 72]. В Україні також

суб’єкт призначення користується правом визначити випробування особі, яка

займає посаду у сфері державної служби строком до шести місяців. Іншим

інститутом є строкова державна служба, на яку призначають державних

службовців категорії «А», чи у випадку заміни на посаді відсутньої особи,

місце за якою зберігається відповідно до законодавства. Однак за загальним

правилом трудові правовідносини з державним службовцем вважаються

безстроковими.

Цікавим у правовому регулюванні державних службовців є те, що

проходження служби, а саме просування по ній з однієї категорії на іншу,

можливе при успішній здачі іспиту. Кожна категорія посад має свої

особливості проходження та переміщення на кар’єрних сходах та ґрунтується

на компетентнісному підході [386, с. 27-28]. Такий підхід потрібно запозичити

в Україну. Хоча у нашій державі на зайняття будь-якої посади, що є вижчою

за рангом ніж та, яку займає державний службовець, передбачено проведення

конкурсу з урахуванням особливостей посади, на яку претендує державний

службовець, однак не визначено конкретної нормативної бази навичок та

вмінь і рівня компетентності, які були б загальними для тих чи інших

категорій. Тому пропонуємо запозичити досвід Німеччини у тому плані, щоб

забезпечити на рівні законодавчого й підзаконного нормативно-правового

регулювання підхід, відповідно до якого встановлюються базові вимоги щодо

рівня компетентності державного службовця тієї чи іншої категорії.

Загальні засади оплати праці державних службовців у Німеччині

регулюються Федеральним законом про заробітну плату від 23 травня 1975 р.

[387]. Спеціальне ж регулювання оплати праці державних службовців у

Німеччині визначається окремим Законом «Про оплату праці державних

службовців», який був прийнятий парламентом країни 03 грудня 1998 року та

чітко регламентує чотири схеми оплати праці [388, с. 53]. Наведені схеми
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застосовуються в розрізі різних професійних груп: схеми А, В –

застосовуються для державних службовців, які працюють в уряді, та для

військовослужбовців; схема W – для професорсько-викладацького складу

вищих освітніх закладів; схема R – для суддів та адвокатів [389, c. 10]. Такий

підхід диференціації правового регулювання у питаннях оплати праці

доцільно застосувати і в Україні. Так, існують категорії службовців,

результативності трудової діяльності яких більш доцільно досягти

встановленням кореляції від результату їхньої діяльності з розміром премії, в

інших випадках – краще забезпечити конкурентність посади державної

служби стабільністю в оплаті праці, у системі якої посадовий оклад

становитиме незмінно високу частину.

В оплаті праці державних службовців Німеччини діє принцип

«утримання». Він полягає у тому, шо держава має дбати про благо службовця і

благо його сім’ї, надавати допомогу і захищати його в період трудової

діяльності. Фактично держава платить не за працю службовця, вона оплачує

його функцію. Оплата праці має бути співмірною і відповідати займаній

посаді. Вона має забезпечити працівникові можливість повністю присвятити

себе своїй роботі, оскільки лише фінансово незалежний службовець може

самовіддано працювати на державу [390, с. 51-52]. У цьому контексті

показовим є встановлення надбавки з підстав наявності неповнолітніх дітей,

яку містить законодавство Німеччини [391, с. 2], що демонструє реалізацію

підходу утримання державного службовця та забезпечення не лише потреб

його самого, але й членів його сім’ї.

У сучасних умовах складно стверджувати, що в Україні дотримується

принцип належного утримання державних службовців, однак це, зокрема,

зумовлено складним економічним становищем та значним рівнем

незадоволення в суспільстві роботою публічної адміністрації. Незважаючи на

те, принцип «утримання» доцільно було б запровадити у законодавство,

відповідно змінивши положення частини першої статті 50 Закону України

«Про державну службу». Так, «достатній» рівень краще замінити

формулюванням «гідний» рівень. Крім цього, такий рівень оплати повинен не
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лише забезпечувати можливість державного службовця сумлінно виконувати

свої функції, але й дозволяти мати достатній і гідний рівень життя як самому

державному службовцю, так і членам його сімʼї.

Отже, пропонуємо змінити формулювання положення частини першої

статті 50 Закону України «Про державну службу» так: «Держава забезпечує

гідну оплату праці державних службовців для забезпечення гідного рівня

життя державного службовця та членів його сімʼї, професійного виконання

посадових обов’язків. Оплата праці повинна заохочувати державних

службовців до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної

роботи».

Повертаючись до правового регулювання праці державних службовців у

Німеччині, потрібно зазначити, що загальний розмір премій і надбавок за

ефективність праці, що визначається роботодавцем протягом календарного

року, не повинен перевищувати 15 % від загального окладу службовців.

Премії та надбавки за ефективність праці не враховуються під час визначення

розміру пенсії службовців [392]. Ми ж вважаємо, що такий підхід не

забезпечить в Україні належного стимулу до високопродуктивної праці.

Розмір бонусу (премії) державного службовця у ФРН залежить від

результативності його роботи та оцінюється за такими критеріями 1)

результати роботи (якість та корисність, своєчасність виконання доручень,

навантаження, ефективність); 2) експертні знання; 3) методи роботи (рівень

самостійності під час виконання завдань, ініціативність, уміння письмово та

усно висловлювати свої думки, демонстрація компетенцій, орієнтація на

надання послуг); 4) соціальні якості (відповідальність, надійність, уміння

працювати в колективі, подолання конфліктів); 5) лідерство (уміння

організовувати роботу, інструктувати та координувати, делегувати

повноваження, мотивувати та підтримувати) [393, с. 122; 394, с. 48-49]. В

Україні такі критерії можуть бути розширеними на рівні локального правового

регулювання питання преміювання. При цьому правове регулювання

преміювання у нашій державі спрямоване на забезпечення відповідності

премій не певним якостям, а конкретному виміру результату в роботі. І все ж
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додаткова оплата (преміювання) високваліфікованим працівникам державної

служби за наявність додаткових експертних знань, особливих методів роботи,

знання іноземних мов тощо може бути запозичена як основа та буде слушним

доповненням критеріїв для визначення розміру премій, які встановлені у

Типовому положенні про преміювання державних службовців органів

державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів),

затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від

13.06.2016 № 646.

Державним службовцям у ФРН гарантуються виплати із соціального

забезпечення, що включають пенсійне забезпечення (віковою межею для

виходу публічних службовців на пенсію є 65 років, цей вік може бути

подовжено до 68), матеріальну допомогу, забезпечення сім’ї в разі втрати

годувальника, компенсації в особливих вікових і службових випадках.

Службовці отримують компенсації в разі переїзду з одного місця проживання

на інше. Кожний працівник має право на відпустку зі збереженням повної

заробітної плати. Характерним для німецької публічної служби є також і те,

що чиновникам надано право збереження оплати в разі, якщо вони

балотуються на виборні посади, або виконують почесні обов’язки, або для

роботи в місцевих представницьких органах [395, с. 33]. Останнє положення,

хоч і є позитивним, однак реально не може бути реалізованим в Україні, по-

перше, в міру недостатності бюджетного забезпечення, по-друге, з огляду на

наявність ризику можливих зловживань цими пільгами. Ми ж вважаємо, що

збільшення розміру оплати праці при збільшенні бюджетного забезпечення

фонду оплати праці доцільно проводити шляхом збільшення розміру окладів

та преміювання за результативність у роботі.

Також потрібно звернути увагу й на певні негативні моменти. Так,

відповідно до закріпленої законодавством Федеративної Республіки

Німеччини норми державний службовець мусить самостійно дбати про

підвищення професійного рівня, бути обізнаним у всіх нових тенденціях за

напрямами своєї діяльності. Проте німецькі службовці не мають юридичного

права відвідувати курси за місцем роботи або брати для цього відпустку [396].
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Ми вважаємо, що держава в особі уповноважених органів як роботодавців

повинна створити належні й достатні умови для державних службовців, які б

спонукали їх до професійного розвитку та підвищення кваліфікації.

Резюмуючи, за результатами аналізу досвіду Німеччини у

регулюванні трудових правовідносин у сфері державної служби

пропонуємо таке:

1) забезпечити на рівні законодавчого й підзаконного нормативно-

правового регулювання підхід, відповідно до якого встановлюються

базові вимоги щодо рівня компетентності державного службовця тієї чи

іншої категорії;

2) встановити диференціацію моделей оплати праці залежно від

розрізу різних професійних груп державних службовців, оплата праці

яких регулюється базовим законом;

3) змінити формулювання положення частини першої статті 50

Закону України «Про державну службу» так: «Держава забезпечує гідну

оплату праці державних службовців для забезпечення гідного рівня життя

державного службовця та членів його сімей, професійного виконання

посадових обов’язків. Оплата праці повинна заохочувати державних

службовців до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної

роботи»;

4) доповнити Типове положення про преміювання державних

службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх

апаратів (секретаріатів), затверджене наказом Міністерства соціальної

політики України від 13.06.2016 № 646, такими критеріями для розміру

премій, як наявність додаткових експертних знань, особливих методів

роботи, знання іноземних мов тощо.

Франція вважається науковцями державою, яка однією з перших

розпочала сучасне реформування державної служби, сформувавши модель,

яка наближеною є до сьогоднішніх реалій [397, с. 448]. Тому її досвід

правового регулювання державної служби законодавством у сфері праці є

особливо актуальним.
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Французька система організації конкурсу передбачає існування так

званого внутрішнього конкурсу, який дає можливість діючим публічним

службовцям, які не мають відповідного освітнього рівня, брати участь у

конкурсних іспитах з метою одержання вищої категорії за умови наявності

відповідної вислуги років на публічній службі. Так, до Національної школи

адміністрації та регіональних інститутів адміністрації можуть вступити за

внутрішнім конкурсом публічні службовці, які не мають необхідної для

залучення до категорії «А» вищої освіти, за умови, що вони мають

щонайменше 4 роки стажу роботи на державній службі в органах виконавчої

влади і місцевого самоврядування, або державних установах. Вступники за

внутрішнім конкурсом складають приблизно 30 % контингенту слухачів

регіональних інститутів адміністрації [398, с. 6]. Таким чином, у Франції

створюються переваги для осіб, які на цей момент працюють державними

службовцями, проте прагнуть просуватися по службі, розвиваючи власну

службову кар’єру. Хоча вважаємо привілеї не зовсім конкурентною

практикою, однак відповідні заходи мають певне логічне підґрунтя та

забезпечують стабільність службових відносин між працівником та державою,

зберігаючи при цьому цінні кадри, які мають значний практичний досвід у

роботі в межах публічної адміністрації.

Концепція проходження державної служби Франції, включаючи добір,

призначення на посаду, професійну кар’єру, оцінювання ефективності роботи

службовця протягом професійної діяльності, ґрунтується на тому, що:

державна служба потребує від працівника специфічних якостей і повної

віддачі службі державі; державна служба дає впевненість у тому, що

добросовісне виконання працівником його службових обов’язків гарантує

йому стабільне матеріальне забезпечення, яке поступово збільшується;

державна служба добирає і закріплює на посаді найбільш цінні кадри, які

забезпечують їй високий престиж у суспільстві [399, с. 140]. Такого підходу

намагаються притримуватися більшість інших держав, однак на практиці

реалізувати його не завжди вдається. Однак слід вкотре наголосити, що

забезпечення престижу державної служби – керівний орієнтир, до якого
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повинна прагнути система регулювання державної служби та відповідна

організаційна основа.

Відповідно до законодавства Франції, зокрема Закону «Про права і

обов’язки службовців» [400] від 13 липня 1983 р., службовці за виконняння

своїх обов’язків мають право на винагороду, що складається з зарплатні,

допомоги на житло, сімейного додатка до зарплатні, а також на допомогу, що

встановлюється законодавчим або регламентованим актом. При цьому розмір

платні визначається залежно від чину агента та щабля службової ієрархії,

якого він досяг, або від посади, на яку він був призначений [401, с. 139]. Варто

підкреслити, що як і в Німеччині, державні службовці отримують доплати у

зв’язку з сімейними обставинами – наявністю на утриманні дітей. Така

практика є додатковим мотиваційним та соціальним механізмом і дозволяє

державному службовцю зосередитись на ефективному виконанні своїх

трудових обов’язків, а не на проблемах матеріального забезпечення власної

сім’ї. Вважаємо, що доцільно розглянути можливість запровадження системи

доплат за наявність неповнолітніх дітей на утриманні.

Кожна посада в державній службі Франції зазначена в «таблиці

індексів» (“grille indiciaire”) і має відповідні фіксовані «бали зарплатного

індексу» (“point d’indice”). Станом на 01 березня 2008 р. 1 бал дорівнював

54,6834 євро. Головне управління адміністрування та державної служби

(ГУАДС) Міністерства бюджету, державних розрахунків та державної

реформи веде переговори з профспілками щодо вартості балу зарплатного

індексу, тобто щодо загального підвищення рівня річної заробітної плати для

всіх державних службовців. Наприклад, у 2008 р. заробітна плата державних

службовців зросла на 2 % у зв’язку з інфляцією. ГУАДС також веде

переговори щодо надання додаткових допомог, винагород та премій (“coups de

pouce”) для певних категорій. Міністр бюджету, державних розрахунків та

державної реформи завжди особисто присутній на переговорах з

профспілками, у разі збільшення національних витрат він як представник

уряду своїм підписом затверджує прийняті рішення щодо цих допомог [402, с.

33-44]. Не менш важливим у цьому контексті є положення нового ТК Франції,
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відповідно до яких індексація заробітної плати повинна випереджати інфляцію

та зберігати купівельну спроможність громадян [403], у тому числі державних

службовців.

Також у Франції здійснюється доплата за найм житла [400, с. 115], що є

важливим компенсаційним стимулом для осіб, які бажають зайняти посаду у

сфері державної служби.

Французькі державні службовці мають нормативно закріплену

можливість отримувати допомогу для додаткового навчання протягом усієї

трудової діяльності в спеціалізованому національному, регіональному чи

відомчому навчальному закладі [396]. Вважаємо, що такий підхід може рівною

мірою бути запровадженим в Україні. Таку соціальну гарантію можна

закріпити на законодавчому рівні, доповнивши статтю 54 Закону України

«Про державну службу» частиною третьою, відповідно до якої «державному

службовцю може надаватися повне або ж часткове фінансування здобуття

додаткової освіти у випадках та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів

України».

Підсумовуючи, аналіз досвіду Франції у регулюванні державної

служби законодавством у сфері праці дозволяє зробити такі пропозиції:

1) обговорити можливість запровадження системи доплат за

наявність неповнолітніх дітей на утриманні;

2) доповнити статтю 54 Закону України «Про державну службу»

частиною третьою, відповідно до якої «державному службовцю може

надаватися повне або ж часткове фінансування здобуття додаткової

освіти у випадках та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів

України».

Враховуючи все вищенаведене, можемо констатувати важливість

запозичення позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання

державної служби законодавством у сфері праці в умовах євроінтеграції. При

цьому слід у першу чергу пристосовувати ті чи інші положення, які

запозичуються, до особливостей державної служби України.
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Виходячи з доволі якісного законодавства України, яке відображає

основну передову практику регулювання відносин між державними

службовцями та державними органами у межах ЄС, надалі акцент доцільно

зробити на підзаконне правове регулювання та належну організацію реалізації

вже наявних правоположень. Також слід підкреслити, що залишається багато

напрямів щодо вивчення зарубіжного досвіду, який можна застосувати до

правового регулювання в Україні.

Резюмуючи, основні напрями оптимізації правового регулювання

трудових правовідносин у державній службі з урахуванням умов

євроінтеграції та відповідного зарубіжного досвіду полягають в освіті,

професійній підготовці, матеріальному забезпеченні й принципах діяльності

державних службовців.
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Висновки до Розділу 5

1. Концептуальними шляхами розвитку правового регулювання

трудових правовідносин у сфері державної служби є:

1) підкреслення на нормативному рівні, що праця державних службовців

та відповідні соціальні гарантії регулюються загальним трудовим

законодавством, крім випадків, коли Законом України «Про державну службу»

чи іншим спеціальним законодавством, яке регулює питання праці державних

службовців, встановлено інше;

2) забезпечення конкурентоспроможності заробітної плати,

справедливого, зокрема недискримінаційного, підходу до визначення її

розміру, а також виконання нею стимулюючої функції;

3) забезпечення професіоналізації державної служби;

4) забезпечення дотримання стандартів МОП та ЄС у регулювання праці

державних службовців;

5) диференціація праці державних службовців.

2. Основними тенденціями розвитку правового регулювання трудових

правовідносин у сфері державної служби є:

1) демократизація правового регулювання;

2) збільшення ролі актів соціального партнерства у відповідному

правовому регулюванні;

3) підвищення рівня диференціації правового регулювання праці

державних службовців;

4) встановлення особливих пільг та гарантій для державних  службовців з

подальшою їх раціоналізацією;

5) збільшення гарантій у сфері оплати праці;

6) врахування міжнародних стандартів та принципів праці у сфері

регулювання трудової діяльності державних службовців, а також врахування

основних стандартів і принципів ЄС.

3. Резюмовано, що європейська інтеграція передбачає оптимізацію та

приведення практики застосування національного законодавства у
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відповідність із загальноприйнятою практикою ЄС та основоположними

принципами у сфері державної служби, зокрема у таких основних сферах, як:

1) оплати праці як мотиваційної та конкурентної складової трудових

правовідносин у сфері державної служби;

2) регулювання й контролю за дотриманням етики державних службовців

як прийнятих нормативно визначених правил поведінки державних службовців

відповідно до прийнятих у суспільстві уявлень та як антикорупційної

складової;

3) професійного навчання й постійного підвищення кваліфікації

відповідно до сучасних викликів та вимог;

4) мотивації державних службовців до ефективної та результативної

трудової діяльності;

5) забезпечення престижності державної служби в уявленні суспільства

та формування концепції «місії державного службовця».

4. На основі дослідження досвіду Польщі щодо правового регулювання

трудових правовідносин у межах державної служби, визначено такі основні

напрями його запозичення для України:

1) запозичити практичну й цільову спрямованість професійного навчання

й підвищення кваліфікації державних службовців, що включає підняття

практично-прикладних та особистісних якостей державного службовця;

2) визначення основних принципів державної служби та їх деталізації на

рівні окремого законодавчого акта;

3) серед цілей освіти та професійного розвитку представників державної

служби визначити вивчення основних європейських мов;

4) встановити на нормативному рівні обов’язкові критерії оцінювання

державних службовців, серед яких використання професійних знань та

професійний розвиток; ретельність; організація праці та спрямованість на

поставлені цілі; співробітництво з іншими особами; спілкування; при цьому

відповідні критерії повинні бути деталізованими.
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ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й нове

вирішення наукового завдання, яке полягало в тому, щоб на підставі аналізу

чинного національного й зарубіжного законодавства розкрити проблеми

державної служби у системі трудових відносин, а також розробити пропозиції

щодо їх вирішення. За результатами дослідження сформульовано

нижченаведені основні висновки.

1. В основу методології дослідження питання державної служби як

складової трудових правовідносин покладено такі методи: діалектичний метод;

системно-структурний метод; системно-функціональний метод; порівняльно-

правовий метод; логіко-семантичний метод; метод документального аналізу;

історико-правовий метод; формально-юридичний метод.

2. Державна служба – це професійна, оплачувана службово-трудова

діяльність громадян, якій властиві дві групи правовідносин – службово-трудові,

що полягають у забезпеченні реалізації державним службовцем права на працю,

виплати останньому винагороди за виконання службово-трудових обов’язків, а

також наданні гарантій, і державно-владні правовідносини, які покликані

забезпечувати реалізацію потреб та інтересів держави через виконання

державним службовцем завдань і функцій останньої.

Ознаками державної служби як складової системи трудових

правовідносин є такі: роботодавцем у правовідносинах у сфері державної

служби виступає держава; вольовий характер державної служби; оплачуваність

державної служби; наявність чіткої системи державних посад, на яких

громадяни здійснюють свою службово-трудову діяльність; підвищена соціальна

відповідальність у процесі реалізації громадянами права на доступ до

державної служби.

3. Генезис становлення та розвитку державної служби, враховуючи

критерій форми державного управління на кожному історичному етапі,

включає такі історичні періоди: 1) період зародження і формування основ

державної служби – XІI–XVII ст.ст.; 2) організація служби в добу Гетьманщини
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(XVII–XVIII ст.ст.); 3) служба в органах державної влади в українських

губерніях Російської імперії (XVIII ст. – 1916 р.); 4) державна служба в

радянський період до прийняття Кодексу законів про працю УРСР (1917–1970

рр.); 5) розвиток державної служби у період становлення сучасного трудового

законодавства (1971–1992 рр.); 6) формування сучасної державної служби в

умовах демократизації суспільних правовідносин в Україні (1993–2014 рр.);

7) сучасний стан розвитку державної служби як специфічного виду трудової

діяльності (2015 р. – дотепер).

4. Правове регулювання державної служби за законодавством у сфері

праці – поширення дії правових норм, які належать до предмета правового

регулювання галузі трудового права, на суспільні відносини у сфері державної

служби з метою їх упорядкування та приведення у відповідність з положеннями

законодавства у сфері праці, за якого державний службовець набуває статусу

найманого працівника, а держава в особі уповноважених органів та їхніх

посадових осіб – статусу роботодавця, а також визначається сукупність

повноважень, прав та обов’язків та системи принципів і гарантій такого

правового регулювання.

5. До системи принципів правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці входять: 1) загальноправові принципи права;

2) міжгалузеві принципи права; 3) галузеві принципи трудового права;

4) галузеві принципи адміністративного права; 5) спеціальні принципи

державної служби як інституту адміністративного права; 6) особливі принципи

правового регулювання державної служби за законодавством у сфері праці.

6. Основними завданнями правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці є: 1) зменшення кількості порушень трудових

прав державних службовців; 2) підвищення продуктивності праці за рахунок

правового заохочення та відповідальності; 3) підвищення кваліфікованості та

ефективності праці державних службовців, забезпечення духу здорової

конкуренції; 4) підвищення якості функціонування державного апарату за

рахунок стабільності трудових правовідносин та високої продуктивності праці;
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5) забезпечення наявності висококваліфікованих, патріотичних та фахових

кадрів, їх подальше переведення на вищі посади.

Основними функціями правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці є: 1) регулювання правовідносин між державними

службовцями та їхніми роботодавцями; 2) охорона трудових прав державних

службовців від порушень з боку державних органів як роботодавців;

3) матеріального та соціального забезпечення державних службовців;

4) забезпечення підвищення ефективності функціонування державного апарату

за рахунок підвищення ефективності праці державних службовців;

5) забезпечення збільшення престижу державної служби та соціального статусу

їхніх працівників, а також забезпечення позитивної оцінки праці державних

службовців суспільством.

7. Головними гарантіями правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці є: 1) гарантії права на державну службу з

урахуванням належних вимог до бажаної посади; 2) гарантії щодо службової

кар’єри; 3) гарантії щодо належної оплати праці  державних службовців та

соціальні гарантії; 4) гарантії з приводу притягнення до дисциплінарної та

матеріальної відповідальності державних службовців.

8. Трудові правовідносини у сфері державної служби – врегульовані

нормами трудового права суспільні відносини між державним службовцем та

державою в особі уповноважених органів влади чи іншого суб’єкта трудового

права, що мають внутрішній характер та виникають з приводу праці

державного службовця або ж з приводу нерозривно пов’язаних з працею такого

державного службовця прав та обов’язків, кореспондуючих з відповідними

повноваженнями держави, що реалізуються іншими особами, які випливають із

системи трудового права України.

Запропоновано поряд з іншими рисами трудових правовідносин у сфері

державної служби доповнити характеристику такими: суворе обмеження

корупційних діянь; вимоги до поведінки державних службовців, які повинні

бути дотримані як в робочий час, так і за його межами; законодавчі

повноваження з приводу управління органом, у якому працює державний
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службовець; похідні зобов’язання з приводу декларування майна; встановлення

певних обмежень щодо захисту приватності; поєднання державної служби з

перманентним підвищенням компетентності.

9. Особливостями виникнення трудових правовідносин у сфері державної

служби є: обов’язковість проходження відкритого (крім випадків проведення

закритого конкурсу у зв’язку з державною таємницею) конкурсу за формально

визначеними встановленими правилами; проходження антикорупційної

перевірки та перевірки з інших підстав на основі законодавства у сфері

люстрації; обов’язок складення Присяги державного службовця як обов’язкової

вимоги вступу на державну службу; наявність інституту відкладеного права

другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади

державної служби; перемога в конкурсі або ж реалізація відкладеного права

другого за результатами конкурсу кандидата є підставами для укладення

трудового договору та/або видання адміністративного акта – наказу про

прийняття на державну службу; призначення на посаду є завершальним етапом

правовідносин з приводу прийняття особи на державну службу та початковим

щодо її проходження та виникнення трудових правовідносин з приводу

безпосереднього виконання трудової функції.

Особливості розвитку трудових правовідносин у сфері державної служби:

ранг як спеціальне звання особи, яке визначає її суспільний статус та

положення у системі державної служби; взаємообумовленість присвоєння рангу

державному службовцю категорією займаної посади; взаємообумовленість

присвоєння рангу державному службовцю стажем праці у сфері державної

служби, сумлінним виконанням своїх обов’язків та результативністю; ранг,

категорія посади, призначені винагороди, умови праці та їх зміна в позитивну

сторону є мірою просування державного службовця по службі; перманентне

підвищення рівня особистої компетенції.

Особливостями припинення трудових правовідносин у сфері державної

служби є: наявність спеціальних підстав припинення трудових правовідносин;

юридична визначеність у регулюванні припинення трудових правовідносин як

заходу дисциплінарної відповідальності.
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10. Запропоновано доповнити наявні у науці класифікаційні підходи

такою класифікацією трудових правовідносин у сфері державної служби:

1) за правовою природою трудові правовідносини у сфері державної

служби поділяються на: трудові правовідносини у сфері державної служби;

взаємопов’язані з трудовими правовідносини у сфері державної служби;

у свою чергу за ознаками взаємозв’язку з трудовими правовідносинами у

сфері державної служби взаємопов’язані з трудовими правовідносини у сфері

державної служби поділяються на: правовідносини, що пов’язані з реалізацією

службових повноважень у державній службі та пов’язані з трудовими

правовідносинами (дисциплінарні провадження, провадження державним

органом щодо притягнення до матеріальної відповідальності тощо);

правовідносини, що пов’язані з реалізацією публічно-правових повноважень

державними службовцями, однак нерозривно супроводжують трудові

правовідносини (соціально-забезпечувальні правовідносини, правовідносини із

матеріального забезпечення державних службовців тощо); правовідносини, що

виникають із підстав, що мали місце у межах трудових правовідносин у сфері

державної служби, проте не мають за природою тісного взаємозв’язку  з суто

трудовими правовідносинами (адміністративно-процесуальні й цивільно-

процесуальні правовідносини, правовідносини з приводу адміністративної

відповідальності, кримінальні правовідносини тощо);

2) за фактором часу трудові правовідносини у сфері державної служби

поділяються на: правовідносини, що передують початку проходження

державної служби; правовідносини, що виникають у процесі проходження

державної служби; правовідносини, що виникають після припинення

проходження державної служби;

3) на підставі характеристики сфери правового регулювання

законодавчого акта, на підставі якого виникають трудові правовідносини у

сфері державної служби, поділяються на: трудові правовідносини, що

регулюються загальним законодавчим актом з приводу державної служби;

трудові правовідносини, що регулюються спеціальним законодавчим актом;
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4) на основі нового законодавства трудові правовідносини у сфері

державної служби можна поділити на: загальні правовідносини, пов’язані з

проходженням державної служби; спеціальні правовідносини, пов’язані з

проходженням патронатної службі; спеціальні правовідносини, пов’язані з

обійманням політичних посад на державній службі.

11. Визначено такі проблеми понятійно-категоріального апарату

державної служби у системі трудових правовідносин, а саме: встановлено, що

необхідно належним чином доопрацювати такі терміни: 1) трудові

правовідносини; 2) службові правовідносини; 3) службово-трудові

правовідносини; 4) трудова дисципліна; 5) службова дисципліна;

6) дисциплінарна відповідальність державного службовця; 7) службова кар’єра.

12. Визначено такі проблеми у сфері реалізації трудових прав державних

службовців: 1) забезпечення права на страйк; 2) забезпечення права на участь у

профспілці та фактичної можливості функціонування профспілкових

організацій; 3) комплексного забезпечення трудових прав державних

службовців.

Серед проблем у сфері реалізації трудового потенціалу виділено такі:

1) забезпечення об’єктивності оцінювання результатів службової діяльності

державного службовця; 2) необхідність дотримання об’єктивності у

преміюванні і зміни підходів до нього; 3) проблема професійної освіти та

підвищення рівня професійного розвитку державних службовців.

13. Названо такі проблеми дисциплінарної відповідальності державних

службовців: 1) порушення принципу єдиного співмірного правового

регулювання дисциплінарної відповідальності різних категорій державних

службовців, зокрема щодо захисту прав, свобод та законних інтересів

державних службовців у процесі притягнення до дисциплінарної

відповідальності; 2) відсутність деталізації вичерпного переліку підстав

дисциплінарної відповідальності; 3) недостатній рівень конкретизації у

питаннях диференціації дисциплінарних проступків залежно від їхньої

складності; 4) відсутність поняття вини у дисциплінарній відповідальності.
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Виокремлено такі проблеми матеріальної відповідальності державних

службовців: 1) визначення конкретних засад розмежування правового

регулювання матеріальної відповідальності різними нормативно-правовими

актами; 2) відсутність поняття вини у матеріальній відповідальності;

3) невизначеність форми вини у матеріальній відповідальності державних

службовців; 4) відсутність обмеження щодо визначення розміру відшкодування

матеріальної шкоди; 5) відсутність єдиного законодавчого підходу до

визначення природи матеріальної відповідальності державних службовців, що

призводить до її регулювання окремими законодавчими актами, положення

яких є несумісні одні з одними.

14. Концептуальними шляхами розвитку правового регулювання

трудових правовідносин у сфері державної служби є: 1) підкреслення на

нормативному рівні, що праця державних службовців та відповідні соціальні

гарантії регулюються загальним трудовим законодавством, крім випадків, коли

Законом України «Про державну службу» чи іншим спеціальним

законодавством, яке регулює питання праці державних службовців,

встановлено інше; 2) забезпечення конкурентоспроможності заробітної плати,

справедливого, зокрема недискримінаційного, підходу до визначення її розміру,

а також виконання нею стимулюючої функції; 3) забезпечення

професіоналізації державної служби; 4) забезпечення дотримання стандартів

МОП та ЄС у регулюванні праці державних службовців; 5) диференціація праці

державних службовців.

15. Основними тенденціями розвитку правового регулювання трудових

правовідносин у сфері державної служби є: 1) демократизація правового

регулювання; 2) збільшення ролі актів соціального партнерства у відповідному

правовому регулюванні; 3) підвищення рівня диференціації правового

регулювання праці державних службовців; 4) встановлення особливих пільг та

гарантій для державних  службовців з подальшою їх раціоналізацією;

5) збільшення гарантій у сфері оплати праці; 6) врахування міжнародних

стандартів та принципів праці у сфері регулювання трудової діяльності
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державних службовців, а також врахування основних стандартів і принципів

ЄС.

16. Європейська інтеграція передбачає оптимізацію та приведення

практики застосування національного законодавства у відповідність із

загальноприйнятою адміністративно-трудовою практикою ЄС та

основоположними принципами у сфері державної служби, зокрема у таких

основних сферах, як: 1) оплати праці як мотиваційної та конкурентної складової

трудових правовідносин у сфері державної служби; 2) регулювання й контролю

за дотриманням етики державних службовців як прийнятих нормативно

визначених правил поведінки державних службовців відповідно до прийнятих у

суспільстві уявлень та як антикорупційної складової; 3) професійного навчання

й постійного підвищення кваліфікації відповідно до сучасних викликів та

вимог; 4) мотивації державних службовців до ефективної та результативної

трудової діяльності; 5) забезпечення престижності державної служби в уявленні

суспільства та формування концепції «місії державного службовця».
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