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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розбудова України як демократичної, правової та 

соціальної держави зумовлює необхідність проведення значної кількості 

реформ з метою приведення існуючого суспільного та державного ладу до 

рівня провідних європейських країн. Не є винятком і галузь державного 

управління, оскільки саме від ефективної діяльності її представників залежить 

економічний, соціальний та культурний розвиток держави. Тому питання 

щодо діяльності державної служби в Україні є досить актуальним і 

проблемним. Здійснення соціально-економічних перетворень, пріоритет прав 

та свобод людини і громадянина, утвердження принципу верховенства права, 

орієнтація у напрямі європейської інтеграції зумовлюють необхідність 

проведення адміністративної реформи. 

Сучасний стан України характеризується активним процесом зміни 

національного законодавства та приведення його у відповідність до 

міжнародно-правових норм. Даний етап є важливою умовою для становлення і 

розвитку державності, а також сприяння демократизації суспільства. Наразі 

спостерігається перегляд основних засад державної служби в Україні. 

Удосконалення такого політико-правового інституту зумовлене застарілими 

формами його визначення. Затвердження статусу державних службовців у 

якості працівників – характерна риса більшості розвинутих держав світу. Саме 

тому українські законодавці активно працюють у напрямку розширення 

трудових прав даної категорії працівників, адже визначення їх переважно як 

суб’єктів адміністративного, а не трудового права веде до звуження 

конституційного принципу свободи праці. 

Державна служба – один з найбільш важливих державних інститутів. 

Держава в першу чергу повинна налагодити прозорі та легітимні відносини в 

структурах, через які безпосередньо здійснюється контроль у країні та які 

відповідають за всі політичні і економічні процеси. Налагодження діяльності 

державних владних служб відбувається шляхом прийняття цілої низки 

нормативно-правових актів. Нормативно-правове забезпечення діяльності 

державної служби формувалося в Україні, починаючи з проголошення 

незалежності, і продовжує доповнюватися та вдосконалюватися. Від діяльності 

державних службовців залежить функціонування багатьох структур. Це має 

дуже важливе значення, оскільки щодня чи не кожен українець звертається до 

них для врегулювання певних питань сімейного або особистого характеру. 

Останнім часом в Україні спостерігається швидка трансформація 

центральних органів управлінської влади. Метою такої трансформації є 

максимальна оптимізація державних владних органів, підвищення 

ефективності управління державних установ, зниження штатної чисельності 

державних службовців з метою скорочення витрат Державного бюджету на їх 

утримання. Всі ці та інші моменти державного регулювання створюють умови 

для більш раціонального нормативно-правового забезпечення праці державних 

службовців на нинішньому етапі розвитку нашої держави. 
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Врахування всіх особливостей гармонізації у сфері праці державних 

службовців дозволить здійснити подальші позитивні зміни у підходах до 

нормотворення, що сприятиме підвищенню результативності реформ у даному 

напрямі. 

Питання регулювання відносин у сфері праці державних службовців у 

сучасних умовах та гармонізації національного законодавства з міжнародним 

розглядалися в роботах таких учених: В.М. Андріїва, Н.Б. Болотіної, 

С.Я. Вавженчука, В.С. Венедіктова, С.В. Венедіктова, С.В. Вишновецької, 

Н.Д. Гетьманцевої, Л.Я. Гінзбурга, Ю.М. Гришиної, О.Ю. Дрозда, 

В.В. Жернакова, Т.А. Занфірової, М.І. Іншина, І.Я. Кисельова, 

М.М. Клемпарського, В.Л. Костюка, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, Р.З. Лівшиця, 

С.С. Лукаша, К.Ю. Мельника, Н.О. Мельничук, М.О. Міщука, 

Л.В. Могілевського, О.В. Москаленко, В.І. Нікітінського, О.М. Обушенка, 

П.Д. Пилипенка, С.М. Прилипка, В.І. Прокопенка, З.К. Симорота, 

О.В. Смирнова, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої, С.М. Черноус, В.І. Щербини, 

О.В. Тищенко, О.М. Ярошенка та інших відомих науковців у галузі трудового 

права. Не зменшуючи значення та наукову цінність наукових робіт вказаних 

авторів, необхідно зазначити, що комплексного дослідження питання 

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці 

державних службовців з міжнародним законодавством не проводилося. Отже, 

актуальність дослідження окресленої тематики обумовлюється прагненням до 

гармонізації у сфері праці державних службовців з міжнародним 

законодавством, а також законодавством країн Європейського Союзу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана на кафедрі муніципального права та 

адміністративно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права 

ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія» 

відповідно до Основних наукових напрямів та найважливіших проблем 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних 

наук на 2014–2018 рр., затверджених постановою Президії НАН України від 

20.12.2013 № 179 (пункт 3.4.2.9.), Пріоритетних напрямів розвитку правової 

науки на 2011–2015 рр., затверджених постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 24.09.2010 № 14–10, а також 

у межах наукової теми кафедри «Адміністративний метод правового 

регулювання у фінансових, адміністративних та трудових відносинах», 

(державний реєстраційний номер 0113U001049). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

здійснення комплексного вивчення проблем гармонізації національного 

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців з 

міжнародним законодавством, а також розробка науково-теоретичних 

висновків і практичних рекомендацій щодо подальшого вдосконалення 

правових механізмів. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати такі завдання: 
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 з’ясувати методи дослідження нормативно-правового забезпечення 

праці державних службовців в Україні; 

 визначити поняття та сутність нормативно-правового забезпечення 

праці державних службовців в Україні; 

 провести генезис становлення та розвитку нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців в Україні; 

 проаналізувати сучасний стан законодавства у сфері праці 

державних службовців в Україні; 

 виділити особливості та значення джерел права Республіки 

Молдова та Республіки Казахстан у сфері праці державних службовців; 

 сформулювати напрями гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців із законодавством 

пострадянських країн; 

 запропонувати шляхи вдосконалення гармонізації національного 

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців із 

законодавством пострадянських країн; 

 охарактеризувати понятійно-категоріальну сутність та способи 

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці 

державних службовців із законодавством Європейського Союзу; 

 дослідити досвід європейських держав щодо реформування 

національного законодавства у сфері праці державних службовців; 

 встановити гармонізаційний механізм зближення законодавства 

України у сфері праці державних службовців із законодавством Європейського 

Союзу; 

 виокремити головні форми правового наповнення 

євроінтеграційного курсу України у сфері праці державних службовців; 

 здійснити аналіз гармонізації національного нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців із законодавством країн Північної і 

Південної Америки; 

 здійснити теоретико-правовий аналіз процесів гармонізації 

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців України із 

країнами Близького Сходу; 

 сформулювати основні положення оптимізації законодавчої 

техніки гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці 

державних службовців з міжнародним законодавством; 

 з’ясувати основні тенденції розвитку гармонізації національного 

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців з 

міжнародним законодавством; 

 окреслити проблеми гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців з міжнародним 

законодавством та шляхи їх вирішення. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі 

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців в Україні. 
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Предметом дослідження є проблеми гармонізації національного 

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до 

міжнародного законодавства. 

Методи дослідження. Методологічною основою наукового 

дослідження є діалектичний метод пізнання правових явищ, який дозволив 

вирішити поставлені завдання щодо аналізу гармонізації національного 

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців з 

міжнародним законодавством. Використання структурного методу виявилося 

найбільш ефективним для визначення особливостей гармонізації 

національного нормативно-правового забезпечення праці державних 

службовців із законодавством країн пострадянського простору, країн ЄС та 

інших держав (розділи 2, 3, 4). Історичний метод наукового дослідження 

застосовано для з’ясування особливостей становлення та розвитку 

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців в Україні 

(п. 1.3). Завдяки методу порівняльно-правового аналізу проведено 

загальнотеоретичну характеристику щодо запозичення позитивного досвіду 

країн ЄС, Північної та Південної Америки, країн Азії та Близького Сходу у 

національне законодавство щодо праці державних службовців (п.п. 3.2–3.4, 

4.1–4.3). За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний 

апарат в означеній сфері (п.п. 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 5.1); а використання формально-

логічного, а також методу моделювання дозволило сформулювати пропозиції 

щодо визначення напрямів гармонізації національного нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців із законодавством країн 

пострадянського простору та основних тенденцій і шляхів розвитку 

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці 

державних службовців з міжнародним законодавством (п.п. 2.3, 5.2, 5.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим комплексним науковим дослідженням проблем 

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці 

державних службовців з міжнародним законодавством, у результаті якого 

розроблено відповідну концепцію, сформульовано низку нових наукових 

положень та висновків, запропонованих особисто автором. До найбільш 

значущих належать такі: 

вперше: 

 надано доктринальне тлумачення поняття «методологія нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців в Україні», яке слід 

розуміти як інтелектуальний пошук концептуальних основ вирішення наукової 

проблеми щодо теоретико-практичного стану нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців в Україні, який передбачає 

застосування різних методів, принципів, прийомів, засобів та способів 

пізнання, що, перебуваючи у взаємодії, є невід’ємними один від одного, з 

метою отримання істинних об’єктивних знань; 
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 сформульовано гармонізаційний механізм зближення законодавства 

України у сфері праці державних службовців із законодавством Європейського 

Союзу як впорядковану 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; 

 комплексно надано наступні ключові аспекти гармонізаційного 

механізму зближення законодавства України у сфері праці державних 

службовців із законодавством Європейського Союзу: 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 посаду державного службовця; 5) здійснення повноцінного 

матеріального та соціального забезпечення державних службовців; 

6) впровадження прозорої системи ведення державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні правопорушення; 

 виділено особливості гармонізаційного механізму зближення 

трудового законодавства України у сфері державних службовців із 

законодавством Європейського Союзу, а саме: 1) інститут державної служби 

України в значній мірі успадкований від УРСР, що робить дещо затяжним 

процес реформування; 2) реформа повинна мати послідовний та поетапний 

характер, оскільки не може бути різкої та кардинальної зміни системи 

функціонування державної служби; 3) інститут державної служби є публічною 

сферою і невід’ємним елементом національного суверенітету України, а 

Європейське Співтовариство не може нав’язувати конкретну правову модель 

державної служби навіть при наявності бажання вступу України до нього; 

4) передумовою будь-якої гармонізації законодавства є прийняття політичного 

рішення уповноваженими на те державними органами у відповідній сфері 

(Президентом України, Верховною Радою України, міністерствами та ін.); 

5) гармонізаційний механізм за своїм змістом являє собою систему внутрішніх 

процесів, які здійснюються з метою досягнення конкретно поставлених 

політичних цілей; 6) основним призначенням реформи інституту державної 

служби України є якісне підвищення ефективності роботи державних 

службовців; 7) гармонізаційний механізм зближення законодавства України у 

сфері праці державних службовців із законодавством Європейського Союзу 

забезпечується інституційною системою – системою уповноважених 

державних органів, які розробляють та впроваджують у життя політичні 

рішення; 8) до алгоритму гармонізації інституту державної служби України 

повинні бути залучені абсолютно всі державні органи, до відання яких 

належить розроблення або ж реалізація політики у цій сфері; 9) в основу 

розроблення гармонізаційного механізму повинні бути покладені наступні 

принципи, які залучають до участі у цьому процесі громадянське суспільство: 

відкритість, участь громадськості, підзвітність, ефективність та злагодженість; 
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10) реформа інституту державної служби повинна мати унікальний 

національний характер, так як формально-механічне перенесення норм із 

однієї держави в іншу не може мати ефективного характеру; 

 систематизовано виділено головні форми правового наповнення 

євроінтеграційного курсу України у сфері праці державних службовців: 

1) внутрішнє узгодження та оптимізація розгалуженої системи нормативно-

правових актів, які регламентують трудову діяльність працівників державної 

служби; 2) формування кваліфікованого менеджменту працівників державної 

служби; 3) чіткий розподіл працівників державної служби на дві групи: на 

посади, які мають політичний характер, на посади, які мають суто 

адміністративний характер; 4) гармонізація та розвиток відносин між 

працівниками державної служби, з однієї сторони, і громадянським 

суспільством (громадянами), з іншої; 5) підвищення прозорості та публічності 

трудової діяльності працівників державної служби; 6) розвиток морально-

етичних норм інституту державної служби; 

 комплексно виділено напрями гармонізації національного 

законодавства України із законодавством Сполучених Штатів Америки у сфері 

забезпечення державних службовців трудовими правами: 1) визначення 

статусу державного службовця в якості трудо-правового шляхом внесення 

відповідного положення до ст. 1 Закону України «Про державну службу» і 

викладення останньої наступним чином: «Державна служба в Україні – це 

професійна трудова діяльність осіб, які займають посади в державних органах 

та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави, 

одержують заробітну плату за рахунок коштів державного або місцевих 

бюджетів та на яких поширюються норми трудового законодавства України»; 

2) розроблення та нормативно-правове закріплення системи тестувань при 

вступі на державну службу, а також у процесі проходження державної служби 

з метою встановлення рівня професіоналізму працівників державної служби та 

надання їм можливості переходу на більш оплачувану посаду; 3) створення 

єдиного централізованого органу виконавчої влади з питань 

працевлаштування державних службовців. Пропонується утворити 

Департамент з працевлаштування на державну службу України, а також його 

територіальні управління і покласти на них функції щодо оголошення 

вакантних посад на державну службу, проведення тестування перед вступом 

на державну службу, кваліфікаційних іспитів під час просування по державній 

службі, а також функції з надання рекомендацій майбутньому працівнику у 

заміщенні тієї чи іншої посади; 4) розширення трудових прав працівників 

державної служби шляхом затвердження колективно-договірної форми 

правового регулювання трудових відносин працівників державної служби. 

Варто, зокрема, внести зміни до Закону України «Про державну службу», 

встановивши положення, згідно з яким за державними службовцями 

визнавалося б право на колективно-договірне регулювання трудових відносин; 

5) прийняття Етичного кодексу державного службовця України з метою 

ефективного виконання даними працівниками своїх трудових обов’язків. 



7 

Затвердження комплексного нормативно-правового акта, що містив би у собі 

морально-етичні норми та стандарти, яких необхідно дотримуватись при 

виконанні трудової діяльності на державній службі, надасть змогу також 

регламентувати порядок отримання заохочень і доплат за добросовісну та 

сумлінну роботу. Матеріальні стимули сприятимуть дотриманню державними 

службовцями зазначених норм та принципів і, тим самим, якісно покращать 

трудову діяльність останніх; 

 визначено оптимізацію законодавчої техніки гармонізації 

національного нормативно-правового забезпечення праці державних 

службовців з міжнародним законодавством як процес, при якому мінімальний 

показник якості праці державних службовців забезпечує досягнення найвищих 

результатів діяльності державних органів, у яких вони працюють, в умовах 

адаптації цілого масиву національних законів та підзаконних нормативно-

правових актів у сфері службово-трудових відносин до міжнародних 

стандартів нормативно-правового регулювання праці такої категорії 

працівників; 

удосконалено: 

 дефініцію поняття «нормативно-правове забезпечення праці 

державних службовців», під яким запропоновано розуміти процес 

комплексного застосування всіх законів та підзаконних нормативно-правових 

актів у сфері службово-трудових відносин, на основі яких державою 

встановлюється механізм забезпечення таких правовідносин, що дозволяє 

державним службовцям на належному рівні виконувати свої трудові 

обов’язки в межах встановлених повноважень та за визначену винагороду з 

Державного бюджету; 

 аргументацію, що законодавство у сфері праці державних службовців 

– це сукупність загальнообов’язкових, формально визначених і об’єктивно 

структурованих нормативних актів, що знаходяться у взаємозв’язку і 

взаємозалежності та регулюють трудові відносини між органом влади і 

державними службовцями при вступі, проходженні, просуванні і припиненні 

ними державної служби в Україні; 

 аналіз поняття гармонізації національного нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців із законодавством Європейського 

Союзу, під яким слід розуміти послідовну і цілеспрямовану систему напрямів 

діяльності уповноважених нормотворчих державних органів, які в межах своєї 

компетенції впроваджують на відповідному рівні реформу трудового 

законодавства інституту державної служби України з метою приведення 

останнього у відповідність до стандартів Європейського Союзу, досягнення 

внутрішньої узгодженості національного законодавства та усунення наявних 

колізій; 

 характеристику ознак гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців із законодавством 

Європейського Союзу, до яких віднесено такі: 1) багатопланову злагоджену 

діяльність суб’єктів нормотворення, науковців, провідних юристів-практиків, 
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засобів мас-медіа; 2) послідовність, поетапність та системність; 3) необхідність 

та окреслену цілеспрямованість діяльності; 4) результатом є реформа 

відповідної галузі законодавства України, а також інституційні перетворення в 

державному апараті; 

 обґрунтування потреби запозичення досвіду Великої Британії на 

основі проведеного відповідного аналізу в контексті гармонізації 

національного трудового законодавства України у сфері праці державних 

службовців, що включає основні ідеї, які можуть бути корисними для 

України в умовах сьогодення: 1) принцип реального конкурсного відбору 

при прийнятті працівників державної служби, який полягає в гласності та 

доступності при відборі кандидатів на посади державних службовців; 

2) існування поряд із поділом державних службовців на категорії та ранги 

умовного їх групування: старші політичні і адміністративні керівники; 

адміністративні державні службовці; науково-професійні працівники і 

технічні фахівці; 3) наявність системи повного соціального та 

матеріального забезпечення державних службовців; 4) державна служба є 

менеджеральною, що полягає в залученні адміністративного апарату до 

процесу вироблення і прийняття політичних рішень; 5)  наявність чіткої 

системи кар’єрного просування для кожного із видів державних 

службовців; 

 аргументацію щодо запозичення з досвіду Японії в національне 

нормативно-правове забезпечення у сфері праці державних службовців 

таких його аспектів: 1) розділ 1 Закону України «Про державну службу» 

доповнити статтею, у якій зазначити, що державний службовець повинен 

працювати тільки заради суспільного інтересу та при здійсненні службових 

обов’язків віддавати досягненню цієї мети всі сили й задуми. Це 

доповнення сприятиме розумінню того, що праця на державній службі 

здійснюється на благо суспільства та держави; 2) запровадити проведення 

не лише конкурсного відбору на заміщувану посаду державного 

службовця, а й проведення конкурсного відбору за принципом «відкритих 

дверей» з повідомленням про час і місце його проведення в засобах 

масової інформації. Дане положення слугуватиме продуктивному підбору 

кращих кандидатів на виконання трудової діяльності в органах державної 

служби, а також розширить можливість отримання інформації кандидатами 

та бажаючими працювати у цій сфері; 3) закріпити у Законі України «Про 

державну службу» додаткові, окрім передбачених, види дисциплінарних 

стягнень, зокрема такі: звільнення з посади; тимчасове відсторонення від 

займаної посади строком від одного дня до одного року (за цей час 

державний службовець, як правило, не отримує заробітну плату); 

утримання з посадового окладу (може бути утримано до третини зарплати 

за період від одного дня до одного року); письмова догана (зауваження). Ці 

доповнення розширять дисциплінарну відповідальність працівників та 

допоможуть встановити більш жорсткі рамки щодо вдосконалення 

ефективного виконання обов’язків на благо суспільства; 
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 характеристику тенденцій розвитку гармонізації нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців, до яких віднесено 

наступні: вдосконалення положень прийнятого нового Закону України «Про 

державну службу», який регламентує особливості та порядок праці державних 

службовців відповідно до європейської практики; правове закріплення у 

зазначеному Законі Правил внутрішнього трудового розпорядку для 

державних службовців, які встановлюють загальні положення щодо 

особливостей здійснення службової діяльності тощо; визначення класифікації 

посад державних службовців залежно від професійного рівня та 

компетентності; встановлення вступу на державну службу на основі 

відкритого та прозору конкурсу, що унеможливлює застосування корупційних 

механізмів; оновлення системи оплати праці, яке передбачає зростання 

посадового окладу в структурі заробітної плати; 

дістали подальшого розвитку: 

 аргументація, що у Законі України «Про державну службу» необхідно 

закріпити положення такого змісту: «При прийнятті на державну службу 

керівником відповідного органу на власний розсуд може встановлюватися 

випробування, однак його строк не повинен перевищувати 3-х місяців». Таке 

формулювання сприятиме більшій захищеності державних службовців при 

працевлаштуванні в орган державної або місцевої влади; 

 твердження про те, що у Законі України «Про державну службу» слід 

закріпити таку правову норму: «Просування по службі державного службовця 

здійснюється шляхом зайняття більш високої посади на основі проведення 

кваліфікаційного іспиту та з урахуванням його результатів». Зокрема, 

обґрунтовано потребу доповнення цієї норми положенням про можливість 

встановлення додаткових доплат у зв’язку з отриманням максимально високих 

оцінок за результатами кваліфікаційного іспиту; 

 теоретичний підхід до визначення державного службовця, під яким 

запропоновано розуміти фізичну особу, громадянина України, суб’єкта 

трудового права, який має відповідну професійну підготовку та працює на 

основі трудового договору у державній установі, на підприємстві, в 

організації, виконує від імені держави покладені на нього службово-трудові 

обов’язки у межах наданих повноважень, за що отримує винагороду з 

Державного бюджету; 

 поділ актів Кабінету Міністрів України у сфері праці державних 

службовців на наступні групи: 1) акти, що регулюють діяльність органів 

влади у галузі державної служби; 2) акти, що регулюють підготовку, 

стажування, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних 

службовців; 3) акти, що регулюють прийняття, проходження і просування 

державних службовців; 4) акти програмного характеру щодо розвитку 

державної служби; 5) акти, що регулюють правовий статус державних 

службовців і особливості проходження державної служби окремими 

категоріями державних службовців. Крім того, серед актів Кабінету Міністрів 

України можна виділити цілу групу тих, які прийняті на виконання приписів 
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нового Закону України «Про державну службу» і які набирають чинності 

після вступу в силу відповідного Закону; 

 визначення негативних аспектів регулювання праці державних 

службовців Киргизької Республіки, а саме: 1) Законом Республіки Киргизія 

«Про державну службу» чітко не встановлюються норми робочого часу для 

державних службовців. Відсутність даного положення стосовно робочого часу 

є негативним аспектом, адже спричиняє прогалини та неточності у 

регулюванні праці державних службовців. Відповідно, законодавство потребує 

реформування та доповнення, оскільки дане положення є вкрай важливим для 

працівників державної служби; 2) Законом Киргизької Республіки «Про 

державну службу» не визначено повноваження державного службовця. Це 

відповідним чином впливає на сферу праці державних службовців, так як 

встановлення повноважень, якими наділений працівник, а саме державний 

службовець, на законодавчому рівні слугує основою всього регулювання його 

трудової діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – результати дослідження сприяють 

подальшому вивченню проблем гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців з міжнародним 

законодавством; 

– у правотворчості – з метою розробки нових та удосконалення чинних 

нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності праці 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. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно, з використанням останніх досягнень теорії права та науки 

трудового права. Усі сформульовані в ній положення і висновки 

обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та 

розробки належать автору. Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри цивільно-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а також 
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були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: 

«Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 

2014 року), «Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики» 

(м. Львів, 26-27 грудня 2014 року), «Дотримання прав людини: сучасний стан 

правового регулювання та перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 5 

березня 2015 року), «Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан 

та перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18–19 червня 2015 року), «Наукові 

дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ 

століття» (м. Київ, 25–26 червня 2015 року), «Пріоритетні проблеми 

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

2015 року), «Актуальні проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 28–

29 січня 2016 року), «Проблеми теорії права і практики правореалізації на 

шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 2016 року), «Теорія і 

практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 року), 

«Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

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

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

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, сімнадцятьох статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, шістьох статтях – у 

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

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, чотирьох розділів, що логічно поєднані у 18 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 

446 сторінок. Список використаних джерел складається із 435 найменувань і 

займає 49 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 

та методологічні засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову 

новизну, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а 

також вказано про ступінь апробації результатів дослідження і наявність 

публікацій за темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретичні основи нормативно-правового забезпечення 

праці державних службовців в Україні» містить 4 підрозділи, що присвячені 

характеристиці методологічних основ нормативно-правового забезпечення 

праці державних службовців в Україні, сутності нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців, генезису його становлення, а також 

специфіці сучасного стану. 
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У підрозділі 1.1 «Методологія дослідження нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців в Україні» встановлено, що 

методологія нормативно-правового забезпечення праці державних службовців 

в Україні в онтологічному аспекті є сукупністю принципів, способів, засобів, 

прийомів, методів і методик наукового пізнання, що застосовується для 

отримання теоретично-практичних даних при дослідженні стану нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців в Україні у контексті 

завдань держави та існування суспільства. Стосовно гносеологічного аспекту, 

то мова йде про науку, яка вивчає методологічні принципи, способи, засоби, 

прийоми, методи і методики наукового пізнання, що використовуються у 

нормативно-правовому забезпеченні праці державних службовців в Україні. 

Історичний метод необхідний для всебічного аналізу нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців в Україні, потрібно 

з’ясувати конкретні історичні етапи його формування та розвитку, оцінити 

сучасний стан даної сфери, передбачити подальші тенденції їх змін. 

Відзначено, що при використанні системного методу у процесі 

дослідження нормативно-правового забезпечення праці державних службовців 

в Україні слід застосовувати конкретний підхід до аналізу наукових матеріалів 

цієї сфери, визначення конкретних елементів системи нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців в Україні, а також їх 

структурованого розкриття. 

Порівняльно-правовий метод дослідження нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців в Україні включає в себе 

співставлення загального та особливого в усіх явищах, що прямо стосуються 

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців в Україні. 

Його місія полягає у виявленні змін, які відбувалися впродовж певного періоду 

розвитку такої сфери. 

Підсумовано, що методологічні основи дослідження нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців в Україні дозволяють 

з’ясувати основоположну правову та соціальну сутність і значення таких 

процесів для кожного громадянина України та правової доктрини в цілому. 

У підрозділі 1.2 «Наукові інтерпретації та сутність нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців в Україні» зазначено, що 

нормативно-правовий акт – це прийнятий відповідним уповноваженим 

органом державної влади офіційний письмовий документ, який обов’язковий 

для застосування, виражає владні веління та містить норми права, направлені 

на забезпечення ефективності регулювання суспільних відносин. Державна 

служба є професійним виконанням покладеного кола державних завдань і 

функцій посадовою службовою особою по забезпеченню виконання 

повноважень державних органів, що дозволяє державі зберігати лад у 

суспільстві, оберігати права та свободи кожного його члена. 

Резюмовано, що нормативно-правове забезпечення праці державних 

службовців має свою специфіку, характеризується особливою правовою 

природою та посідає окреме самостійне місце. Нормативно-правове 
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забезпечення праці державних службовців є суспільно необхідним та 

фундаментальним як у теоретичному, так і практичному значенні, оскільки 

лише завдяки йому існують чіткі правові норми, які впливають на трудові 

відносини на державній службі, формують їх та реформують з метою 

вдосконалення. Внаслідок якісного нормативно-правового забезпечення праці 

державних службовців у державі утвердиться якісний кадровий апарат 

працівників державної служби усіх спрямувань, який ефективно 

функціонуватиме на благо народу України. 

Відзначено, що специфіка трудових правовідносин державних 

службовців вимагає диференційованого підходу до проблеми розмежування 

сфер впливу адміністративного та трудового права щодо комплексного 

дослідження всіх теоретичних засад їх діяльності. 

У підрозділі 1.3 «Генезис нормативно-правового забезпечення праці 

державних службовців в Україні» зазначено, що першим історичним етапом 

становлення і розвитку нормативно-правового забезпечення праці державних 

службовців є найдавніший період появи на українських землях перших 

племінних утворень з ознаками державності. Складно вести мову про те, що на 

цьому етапі відбувалося правове забезпечення праці державних службовців, 

окрім того, вищезазначені племена не є нашими предками, оскільки вони не 

належать до слов’янської племінної сім’ї. 

Основним визначальним моментом другого історичного проміжку часу 

стало прийняття «Руської правди» – основного закону того періоду, у якому, 

зокрема, регламентувалися відносини стосовно забезпечення праці державних 

службовців в аспекті оплати праці. Період до ХІІІ ст. характеризується тим, 

що державні службовці були повністю підпорядкованими своєму правителю і 

виконували всі визначені ним завдання і функції. 

Для третього етапу характерно те, що останні із законів Великого 

князівства Литовського діяли на території України ще близько 250 років, аж до 

1830-х років. Державними службовцями могли бути лише особи з числа 

«обраного» суспільства, до якого належала шляхта. До складу української 

шляхти входила місцева знать, нащадки знаті, бояр та дружинників часів 

Київської Русі, які стали повноцінною частиною державного устрою Великого 

князівства Литовського. Особливістю оплати праці державних службовців 

було надання в тимчасове або постійне користування земельних наділів за 

віддану працю на користь князя. 

Четвертий етап розвитку нормативно-правового забезпечення праці 

державних службовців характеризується тим, що виконання трудових обов’язків 

на посаді державного службовця в цей період було досить престижним, а тому на 

державному рівні серйозна увага приділялась правовому закріпленню норм, які б 

сприяли покращенню умов службово-трудової діяльності. 

На основі порівняння умов залучення українців до державної служби та 

супровідного нормативно-правового забезпечення такої діяльності на 

територіях, яким були підпорядковані українські землі, зазначено, що 

впродовж п’ятого періоду нормативно-правового забезпечення праці 
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державних службовців (часи перебування українських територій у складі двох 

імперій – Російської та Австрійської (Австро-Угорської) кращим було 

становище у західноукраїнського суспільства, в тому числі і у зв’язку з 

наявністю більш якісного правового регулювання. З одного боку, Україна на 

цьому етапі не мала ознак державності, без яких державна служба існувати не 

може в принципі, з іншого – українські землі були територіальними 

одиницями великих імперій з розгалуженою системою державних службово-

трудових відносин, до яких, безумовно, залучалися й українські території. 

За радянських часів (шостий період) інститут державної служби 

перебував у дещо статичному положенні. Особливого розвитку за рахунок 

затвердження нових нормативно-правових актів не відбувалося, тому перед 

українським законодавцем часів незалежності постало чимало питань щодо 

реформування інституту державної служби в цілому та нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців зокрема. 

Сьомим і останнім етапом досліджуваного генезису є період від здобуття 

Україною незалежності і до сьогодення. Найбільш характерною його подією  

вважається прийняття нового Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII, одним із головних цільових направлень якого є 

забезпечення всіх основних аспектів, притаманних службово-трудовим 

відносинам. 

У підрозділі 1.4 «Специфіка сучасного стану законодавства у сфері 

праці державних службовців в Україні» вказано, що для законодавства про 

працю характерна наявність значної кількості саме підзаконних нормативних 

актів, які приймаються Президентом України, Кабінетом Міністрів України та 

іншими органами виконавчої влади. Це пояснюється тим, що через 

багатоманітність і різносторонність відносин, які регулюються актами 

законодавства про працю, неможливо всі правовідносини регламентувати 

лише актами найвищої юридичної сили, крім того, це сприяє оперативному 

внесенню до них відповідних змін, здійсненню процесів гармонізації тощо. 

Обґрунтовано, що різноманітність актів законодавства про працю 

державних службовців створює складнощі у їх практичній реалізації 

суб’єктами відповідних правовідносин, тому особливо важливого значення як 

для теорії, так і для практики має здійснення класифікації таких актів 

законодавства на певні групи та види за системоутворюючими критеріями з 

метою їх повного і якісного дослідження, забезпечення належного і 

правильного застосування у практичній діяльності тощо. 

За критерієм обсягу правового регулювання класифікацію законодавства 

у сфері державної служби здійснено таким чином: 1) загальні акти, які  

поширюються на всіх найманих працівників, у тому числі і державних 

службовців; 2) спеціальні акти, які поширюються на всіх осіб, що мають 

статус державного службовця; 3) спеціалізовані акти, які поширюються лише  

на окремі категорії державних службовців. 

Міжнародно-правові акти становлять досить значну частину 

законодавства про працю, а отже, вони поширюються і на найманих 
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працівників у галузі державної служби. Однак варто зауважити, що вплив 

міжнародних актів безпосередньо на регулювання трудових відносин у сфері 

державної служби є менш значним, ніж на будь-які інші, що пояснюється 

особливостями правової природи цього інституту права. Але у зв’язку з тим, 

що на сьогодні масив таких актів є достатньо великим, виникає необхідність їх 

глибокого дослідження. 

Аналіз актів Президента України в галузі праці державних службовців 

свідчить, що вони приймаються на виконання Конституції України, 

міжнародних договорів України, законів України та конкретизують їх 

положення. Крім того, всі акти поділено за критерієм спрямованості правового 

регулювання на кілька груп: 1) акти, що визначають правовий статус 

державних службовців; 2) акти, що визначають напрями підготовки, 

підвищення кваліфікації державних службовців; 3) акти, що пов’язані з 

питаннями проведення адміністративної реформи і розвиту законодавства про 

державну службу. Саме останній групі присвячена найбільша кількість актів 

Президента України. 

Розділ 2 «Гармонізація національного нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців із законодавством 

пострадянських країн» містить 4 підрозділи, що визначають правову 

природу гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці 

державних службовців країн пострадянського простору, напрями такої 

гармонізації, шляхи її удосконалення, особливості та значення джерел права 

пострадянських країн у сфері праці державних службовців. 

У підрозділі 2.1 «Значення гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців із законодавством країн 

пострадянського простору» аргументовано, що гармонізація національного 

законодавства у сфері праці держслужбовців країн пострадянського простору 

полягає не в тому, щоб зняти розбіжності у правовому регулюванні 

аналогічних відносин у праві, а щоб усунути перешкоди на шляху 

співробітництва між країнами та пов’язаного з ним розвитку регульованих 

національним правом відносин у сфері праці державних службовців. 

Обґрунтовано, що під гармонізацією законодавства у сфері праці 

необхідно розуміти цілеспрямований, поступовий процес усунення 

розбіжностей та узгодження нормативно-правової бази у сфері праці і 

приведення її у відповідність до встановлених стандартів для забезпечення 

прав та законних інтересів учасників трудових правовідносин. 

Зроблено висновок, що поточний процес розвитку законодавства 

України полягає в гармонізації нормативної бази, а саме заміні стандартів 

колишнього СРСР на сучасні стандарти, що найбільшого значення набувають 

при вивченні продуктивного вдосконалення законодавства інших країн. Це 

необхідно здійснити тому, що багато чинних стандартів у сфері праці 

державних службовців у національному законодавстві є морально застарілими, 

не враховують сучасних досягнень науковців та досвіду інших країн у даній 

сфері. 
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У підрозділі 2.2 «Особливості джерел права пострадянських країн у 

сфері праці державних службовців» до негативних аспектів законодавства 

Республіки Молдова у сфері регулювання праці державних службовців 

віднесено такі: відсутність чіткого визначення Законом Республіки Молдова 

«Про державну службу» норм стосовно тривалості робочого часу та часу 

відпочинку для державних службовців. Хоча Закон відсилає до Трудового 

кодексу щодо даного питання, але потрібно зазначити, що Кодексом не 

регулюється конкретно праця державних службовців, а тривалість робочого 

часу та часу відпочинку державних службовців визначається у контексті з 

рештою працівників, що є не доречним, оскільки права і обов’язки працівників 

інших сфер діяльності, беззаперечно, різні, а отже, і період робочого часу та  

часу відпочинку в значній мірі повинен бути різним. Тому дане питання 

необхідно врегулювати саме у спеціальному Законі; поширення Закону 

Республіки Молдова «Про державну службу» не на всіх державних 

службовців, а лише на більшу частину осіб, які здійснюють свою діяльність у 

державних органах. 

До негативних аспектів законодавства Республіки Казахстан у сфері 

регулювання праці державних службовців віднесено наступні: 

1) невизначеність спеціальним Законом Республіки Казахстан «Про державну 

службу» чітких положень стосовно робочого часу; 2) застосування до 

державного службовця лише одного виду заохочення за одне і те ж 

досягнення; 3) неурегульованість оплати праці спеціальним Законом «Про 

державну службу». Негативний аспект полягає в законодавчій невизначеності 

чіткого мінімуму заробітної плати для державного службовця та відсутності 

регулювання будь-яких додаткових виплат для працівників у сфері державної 

служби, що, безперечно, впливає відповідним чином на регулювання всієї 

сфери державної служби Республіки Казахстан. 

Негативними аспектами праці державної служби в Республіці Естонія є 

такі: 1) відсутність Трудового кодексу. Хоча трудова сфера регулюється на 

основі Закону «Про трудовий договір», все ж таки Кодекс має більшу 

юридичну силу та є ефективнішим засобом регулювання сфери праці, зокрема 

державних службовців. Зауважено, що праця державних службовців у 

Республіці Естонія нормами вищезазначеного Закону не регулюється; 

2) недосконале регулювання заохочень Законом «Про публічну службу». 

Резюмуючи даний аспект, акцентовано увагу на тому, що заохочення є одним з 

найефективніших рушіїв результативної праці, зокрема у сфері державної 

служби, тому визначення на законодавчому рівня цього питання є вагомим у 

сфері праці. Це спричиняє потребу у реформуванні законодавства у даній 

галузі. 

У підрозділі 2.3 «Напрями гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців із законодавством країн 

пострадянського простору» на основі аналізу досвіду Естонії встановлено, що 

закріплення можливості вступу на державну службу іноземних громадян веде 

до розширення ринку праці у цій сфері та залучення висококваліфікованих 
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спеціалістів інших держав. Залучення іноземних працівників у сфері 

державної служби та використання їх досвіду з метою удосконалення та 

підвищення ефективності праці є нагальним питанням реформування 

національного законодавства. Можливе також проведення семінарських занять 

такими іноземними працівниками в певному державному органі чи органі 

місцевого самоврядування для покращення трудових відносин між 

працівниками та роботодавцем. 

Відзначено, що пострадянські країни активно співпрацюють у сфері 

адаптації правових норм щодо оплати праці державних службовців. Більше 

того, гармонізація національного законодавства у сфері праці державних 

службовців передбачає підвищення заробітних плат державних службовців, 

встановлення низки гарантій та компенсацій з метою забезпечення останніми 

своїх суспільних потреб та недопущення проявів корупції. Закріплення 

гарантій щодо компенсацій різного роду витрат – це ще одна додаткова ознака 

гармонізації законодавства у даній сфері. Профільними законами про 

державну службу різних країн пострадянського простору встановлюються 

компенсації за витрати, пов’язані з відрядженням, інвалідністю, роботою у 

вихідні тощо. Дана ознака свідчить про тенденцію до розширення прав 

державних службовців у сфері праці та закріплення їх на законодавчому рівні. 

Правове регулювання гарантій праці державних службовців здійснюється 

достатньо великою кількістю нормативно-правових актів, що свідчить про 

спрямованість законодавства цих країн на всебічне соціальне та матеріальне 

забезпечення державних службовців. Формування належної поведінки є 

передумовою ефективної праці державних службовців і, таким чином, сприяє 

їх кар’єрному зростанню та підвищенню заробітних плат. 

У підрозділі 2.4 «Шляхи удосконалення гармонізації національного 

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців із 

законодавством пострадянських країн» автором наголошено, що зміни, які 

відбувались у країнах пострадянського простору в період становлення та 

розвитку трудового законодавства, вплинули також на діяльність МОП в 

Україні, яка охоплює основні положення щодо розвитку ринку праці, сприяння 

зайнятості і розвитку професійного навчання, реформування трудового 

законодавства та соціально-трудових відносин і заробітної плати. Таким 

чином, при запроваджені міжнародних трудових стандартів потрібно 

враховувати характер національної правової системи, особливості території і 

економічний стан, що дозволить підвищити результативність міжнародних 

норм праці, а також якість їх регулювання у сфері праці держслужбовців. Тому 

на основі законодавства країн пострадянського простору потрібно 

запроваджувати більш результативний доступ до праці в державному секторі 

за допомогою введення обов’язкового конкурсного відбору на посаду 

державного службовця, механізм якого закріпити в нормативно-правових 

актах. 

Встановлено, що для гармонізації національного законодавства у сфері 

праці державних службовців потрібно запровадити систему планування їх 
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кар’єрного просування, у тому числі шляхом введення механізму адаптації та 

професійного розвитку державних службовців без відриву від служби з 

орієнтацією на накопичення спеціальних знань, необхідних для виконання 

роботи за певною посадою. Підводячи підсумки цього напряму та спираючись 

на законодавство пострадянських країн в організації державної служби, 

виокремлено наступні смислові аспекти, на які має бути зорієнтована модель 

організації праці службовця в нашій країні: стимулювання виконавчої 

дисципліни державних службовців шляхом забезпечення належних умов 

їхньої праці; запровадження порядку нарахування премій та надбавок для 

працівників державних органів за рахунок коштів Державного бюджету, 

оскільки на даному етапі в Україні оплата праці державних службовців 

залишається значно нижчою ніж у приватному секторі. 

Потрібно запроваджувати на державному рівні гармонізацію у сфері 

праці державних службовців із законодавством країн пострадянського 

простору шляхом планування, спрямованого на конкретний результат, і 

контролю з урахуванням його досягнення працівниками державної сфери. 

Наступним за питомою вагою та обов’язковістю заходом є закріплення на 

рівні законодавства виняткового регулювання праці державних службовців у 

Трудовому кодексі з можливістю встановлення особливостей даного 

регулювання та прописаною методикою його застосування на основі принципу 

диференціації норм трудового права. 

Розділ 3 «Гармонізація національного нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців із законодавством 

Європейського Союзу» містить 4 підрозділи, які присвячені понятійно-

категоріальній сутності гармонізації національного нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців до законодавства Європейського 

Союзу, гармонізаційного механізму зближення національного законодавства у 

вказаній сфері, досвіду європейських держав щодо реформування 

національного законодавства у сфері праці державних службовців, а також 

головним формам правового наповнення євроінтеграційного курсу України у 

сфері праці державних службовців. 

У підрозділі 3.1 «Понятійно-категоріальна сутність та способи 

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці 

державних службовців із законодавстом Європейського Союзу» підкреслено, 

що загальновизнаним фактом сьогодні є те, що рівень правового регулювання 

трудового законодавства України, зокрема праці державних службовців, 

потребує якісного вдосконалення на основі європейських стандартів. Останнє 

обумовлено, насамперед, тим, що Україна обрала європейський вектор 

політико-економічного розвитку держави. Окрім того, наша держава наразі 

налаштована на масштабну інтеграцію у Європейський Союз. 

Система праці державних службовців України значно відрізняється від 

системи праці державних службовців у європейських країнах. Національне 

нормативно-правове забезпечення праці державних службовців має застарілий 

характер і суттєво відстає від міжнародних стандартів. Це пояснюється тим, 
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що Україна є порівняно молодою державою і, відповідно, державотворчі 

процеси у сфері права у ній продовжуються. Принагідно відзначити, що 

розвиток кожної держави світу унікальний, оскільки кожній з них притаманна  

своя історія із властивими їй особливостями правової системи. Відтак, 

говорячи про гармонізацію національного нормативно-правового забезпечення 

праці державних службовців із законодавством Європейського Союзу, варто 

пам’ятати, що Україні як державі властиві національні особливості, які 

історично склались і продовжують діяти. Виходячи з цього, Україна, 

здійснюючи гармонізацію національного законодавства, не може технічно 

скопіювати ті чи інші законодавчі положення або ж самі закони. 

Вказано, що гармонізація національного трудового законодавства до 

стандартів Європейського Союзу повинна бути послідовною та системною. 

Найбільш проблемним сьогодні є фрагментарне реформування законодавства. 

Останнє означає, що законодавець ізольовано та епізодично змінює елементи 

тих чи інших суспільних відносин. При цьому сама система нормативного 

регулювання залишається незмінною, так як змінюється порівняно мала її 

частина. У такий спосіб законодавець не тільки не гармонізує національне 

законодавства із законодавством Європейського Союзу, а, навпаки, створює 

внутрішні проблеми на національному рівні регулювання, оскільки при 

впровадженні фрагментарних нормативних нововведень сама система 

залишається незмінною. 

У підрозділі 3.2 «Досвід європейських держав щодо реформування 

національного законодавства у сфері праці державних службовців» 

зазначено, що Європейський Союз приділяє особливу увагу розробленню 

організаційно-правових засад системи праці державних службовців. 

Систематичними є міжнародні форуми, конференції, які проводяться на 

найвищому рівні офіційних представників держав-членів. З одного боку, 

Європейський Союз імперативно не встановлює нормативні документи у 

сфері праці державних службовців, які є обов’язковими для ратифікації 

державами-членами. Останнє обумовлюється тим, що держави-члени 

Європейського Співтовариства виступають самостійними, незалежними та 

суверенними державами, втручання в публічне життя яких є 

неприпустимим. З іншого боку, Європейський Союз розробляє 

рекомендації, які можуть бути враховані державами-членами, а також 

державами, які прагнуть вступити до ЄС. 

Станом на сьогодні Європейським Союзом накопичено великий досвід 

реформування та вдосконалення системи праці державних службовців, однак 

сфера державного управління та сфера державної служби не підпадає під 

регулювання acquis communautaire. Вказане має принципово важливе значення 

у сфері дослідження, так як Європейський Союз не вправі втручатися в 

публічне життя його держав-членів, зокрема у питання організаційно-правових 

засад державної служби. 

У Європейському Союзі немає нормативних документів прямої дії, які б 

визначали правові засади державної служби для всіх держав-учасників 
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Європейського Співтовариства. Натомість Європейський Союз розробляє 

цілий ряд рекомендацій щодо організаційних засад державної служби в умовах 

правової, демократичної та соціальної держави. Іншими словами, держави-

члени Європейського Союзу самі визначають нормативне регулювання 

публічного життя держави, в тому числі й організаційні засади праці 

державних службовців. 

Держави-члени Європейського Союзу самостійно розробляють політику 

щодо системи праці державних службовців. Однак існують також 

рекомендації Співтовариства, які в силу своєї авторитетності враховуються на 

рівні національного законодавства. Вищенаведені принципи визначають 

ефективність функціонування системи державної служби кожної окремої 

держави. 

Гармонізація законодавства у будь-якій сфері з будь-яких питань 

повинна обов’язково носити національний характер. Гармонізаційні процеси 

завжди мають здійснюватися у відповідності до наявного у державі 

законодавства, існуючих проблем, особливостей громадянського суспільства, 

менталітету народу, специфіки національної правової системи. В іншому  

випадку нововведене законодавство, яке було запозичене з урахуванням 

кращого досвіду європейських держав, не буде мати ефективного та бажаного 

результату. 

У підрозділі 3.3 «Гармонізаційний механізм зближення законодавства 

України у сфері праці державних службовців із законодавством 

Європейського Союзу: теоретичні й практичні особливості» визначено, що 

рівень правового регулювання діяльності працівників державної служби був і 

залишається одним із факторів, який визначає демократію і принцип 

верховенства права у державі. Відповідно, розроблення та закріплення 

гармонізаційного механізму зближення законодавства України із 

законодавством Європейського Союзу є не тільки умовою інтеграції України 

до Європейського Співтовариства, але й умовою наявності демократичного та 

громадянського суспільства, в якому панує принцип верховенства права. 

У Європейському Співтоваристві відсутнє законодавство у сфері 

правового регулювання праці державних службовців, оскільки дана сфера є 

публічним життям кожної держави і складовою національного суверенітету. 

Європейське Співтовариство не покликане регламентувати державний устрій, 

форму та режим правління кожної із держав-членів. Разом із тим, можна 

стверджувати, що у Європейському Союзі є ряд рекомендацій та орієнтирів, 

які бажані як для всіх держав-членів Співтовариства, так і для держав, що 

бажають вступити до нього. Таким чином, при аналізі механізму зближення 

законодавства України у сфері праці державних службовців із законодавством  

Європейського Союзу маються на увазі саме орієнтири та рекомендації 

Співтовариства. 

Основним змістом гармонізаційного механізму організації діяльності 

працівників державної служби повинно стати організаційно-правове 

забезпечення уповноважених державних органів реалізувати політику 
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адаптації національного трудового законодавства до досвіду та рекомендацій 

Європейського Співтовариства. 

Гармонізаційний механізм буде дійсно європейським та наблизить 

Україну до Європейського Співтовариства тільки тоді, коли в його основу 

будуть покладені такі принципи: 1) відкритість; 2) участь громадськості; 

3) підзвітність; 4) ефективність та 5) злагодженість. Гармонізація 

законодавства України не може мати закритий або ж обмежений характер. 

У підрозділі 3.4 «Головні форми правового наповнення 

євроінтеграційного курсу України у сфері праці державних службовців» 

зауважено, що при окресленні головних форм та шляхів правового наповнення 

євроінтеграційного курсу у сфері праці державних службовців будемо 

враховувати наведений досвід Німеччини. Незважаючи на те, що Німеччина 

має федеративну форму територіального устрою, а Україна – унітарну, 

врахування позитивного досвіду все ж можливе. Особливої уваги потребує 

запровадження відкритого конкурсу при здійсненні відбору кандидатів на 

посади державних службовців. Окрім того, в системі державної служби 

Німеччини наявною є жорстка юридична і особиста відповідальність 

державних службовців за здійснення державної діяльності та, відповідно, 

прийняття рішень. 

Реформа інституту державної служби у Норвегії здійснювалась під 

егідою ідеалів та принципів соціальної держави. Окрім того, станом на 

сьогодні  загальновизнаним у світі є те, що державна служба Норвегії прозора 

та доступна для населення. Можна стверджувати, що громадянське 

суспільство реально здійснює контроль за діяльністю органів державної влади 

та місцевого самоврядування. Саме у світлі зазначеного при подальшому 

окресленні головних форм правового наповнення євроінтеграційного курсу 

України будемо орієнтуватись на ключові аспекти реформування інституту 

державної влади Норвегії. 

Наразі надзвичайно проблематичним є питання ставлення державних 

службовців до громадян, які звертаються з тих чи інших питань. Як правило, у 

населення контакт із державними службовцями асоціюється із тяганиною та 

корупцією. Безперечним є й те, що реформа державної служби у цій частині не 

може бути завершеною без реформи антикорупційного законодавства України. 

Крім того, потрібно паралельно вести мову і про повне соціальне та медичне 

забезпечення державних службовців. Останнє повинно бути окреслено як 

самостійний напрям гармонізації національного законодавства України із 

законодавством Європейського Союзу. 

Розділ 4 «Гармонізація національного нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців із законодавством інших країн» 

складається з трьох підрозділів, в яких розглянуто зміст гармонізації 

національного нормативно-правового забезпечення праці державних 

службовців із законодавством країн Північної і Південної Америки, визначено 

специфіку гармонізації національного нормативно-правового забезпечення 

праці державних службовців із законодавством країн Азії, а також особливості 
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гармонізації нормативно-правового забезпечення праці державних службовців 

України до країн Близького Сходу. 

У підрозділі 4.1 «Зміст гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців із законодавством країн 

Північної і Південної Америки» зазначено, що державна служба у США почала 

розвиватись досить рано і пройшла через етапи активного реформування та 

приведення її у відповідність до сучасних реалій життя у цій країні. У США 

утворені спеціальні уповноважені органи, завданням яких є забезпечення 

працевлаштування державних службовців, що, безумовно, можна розцінювати 

як позитивний підхід до реалізації права громадян на працю, зокрема на працю 

в державній службі. 

У досліджуваній країні існує чітко визначений державний орган, до 

функцій якого належить здійснення працевлаштування такої категорії 

працівників як державні службовці. Даний орган реалізує функцію щодо 

контролю за дотриманням професіоналізму праці державних службовців та 

встановлення заробітної плати і доплат відповідно до проведених тестувань та 

оцінок. Варто зауважити, що така інституція фактично виступає роботодавцем 

у трудових правовідносинах у сфері державної служби США. Відповідно до 

проведених тестувань працівник, що має намір працювати в органах влади, 

направляється для здійснення своїх трудових обов’язків у відповідну установу. 

У даному випадку присутня централізація щодо працевлаштування на 

державну службу, і це дозволяє перекласти навантаження з державних органів 

щодо працевлаштування працівників на єдиний спеціальний орган, який буде 

займатися виключно питаннями влаштування на посаду державного 

службовця. Зазначений досвід цієї країни Північної Америки є позитивним та 

таким, що варто запозичити і адаптувати до реалій життя в Україні. Необхідно 

зауважити, що формування системи іспитів та тестувань державних 

службовців під час їх працевлаштування, а також у процесі здійснення ними 

трудової діяльності – справедливий підхід до забезпечення проходження 

кар’єри у даній сфері. Такі заходи направлені на адекватну та об’єктивну 

оцінку професійних якостей працівників і надання їм можливості просування 

по кар’єрній службі з урахуванням результатів іспитів. 

Виділено такі основні напрями запозичення позитивного досвіду 

Аргентини у сфері правового регулювання трудової діяльності державних 

службовців: 1) децентралізація державної служби, яка передбачає утворення 

максимально можливої кількості територіальних управлінь та департаментів 

органів державної влади з метою зниження загального рівня безробіття та 

працевлаштування осіб на роботу в державній службі; 2) надання статусу 

державних службовців деяким категоріям працівників. Необхідним є 

прийняття Кабінетом Міністрів України постанови, в якій передбачався б 

чіткий перелік осіб, що вважаються працівниками державної служби. 

Віднесення певних категорій працівників до державних службовців, зокрема 

працівників у галузі освіти, з урахуванням попередніх напрямів гармонізації 

національного законодавства у сфері правового регулювання трудових 
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відносин на державній службі сприятиме підвищенню їх трудо-правового 

статусу та надійному забезпеченню правами і гарантіями; 3) створення 

Корпусу вищих державних службовців України, який включав би у себе 

керівні посади вищих органів державної служби, таких як міністерства, 

відомства, головні управління, дипломатичні представництва тощо. У цьому 

контексті необхідним вважається прийняття профільного Закону України «Про 

Корпус вищих державних службовців України», який би здійснював правове 

регулювання виключно трудових відносин вищих державних службовців. У 

Законі необхідно передбачити чітку сувору систему працевлаштування даних 

осіб, атестацію їх професійних навичок у процесі трудової діяльності, трудові 

права та обов’язки, гарантії, соціальне та пенсійне забезпечення, а також 

трудо-правову відповідальність. 

У підрозділі 4.2 «Гармонізація національного нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців із законодавством країн Азії» 

встановлено, що на основі нормативно-правового забезпечення праці 

державних службовців у Грузії виділено шляхи гармонізації національного 

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців, а саме: 

1) запровадити на конституційному рівні право стосовно зайняття державної 

посади. З цією метою  статтю 43 Конституції України доповнити пунктом 2, в 

якому зазначити, що кожен громадянин України має право займати будь-яку 

державну посаду, якщо він відповідає вимогам, встановленим законодавством. 

На основі даної норми, закріпленої Конституцією, здійснюватиметься 

гармонізація всього нормативно-правового забезпечення праці державних 

службовців, що в повній мірі сприятиме досконалому врегулюванню трудової 

діяльності у цій сфері; 2) доповнити статтю 4 Закону України «Про державну 

службу» такими принципами: дотримання верховенства Конституції України і 

законів України при реалізації службовцями посадових прав і виконанні 

обов’язків; стабільність кадрів службовців; економічний, соціальний та 

правовий захист службовців. Дані принципи сприятимуть ефективному та 

більш кваліфікованому виконанню трудових обов’язків державними 

службовцями, а також дотриманню положень Конституції України та 

законодавства стосовно даної сфери праці; 3) доречно встановити на 

законодавчому рівні в окремій статті вимоги стосовно прийняття на державну 

службу, зокрема спеціальні вимоги, в яких закріпити, що при прийнятті на 

службу особи повинні подати довідку про медико-наркологічний огляд. 

У підрозділі 4.3 «Процеси гармонізації нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців України до країн Близького Сходу» 

зазначено, що, прослідкувавши процеси нормативно-правового забезпечення 

праці державних службовців Близького Сходу на прикладі Єгипту, варто 

вказати, що в Україні необхідно здійснити наступне: удосконалити 

формулювання положень Закону України «Про державну службу» стосовно 

того, що величина заробітної плати має залежати від стажу і кваліфікації 

державних службовців; запровадити систему планування кар’єрного 

просування державних службовців, у тому числі шляхом введення механізму 
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адаптації та професійного розвитку державних службовців без відриву від 

служби з орієнтацією на накопичення спеціальних знань, необхідних для 

виконання роботи за певною посадою. 

Зауважено, що в арабських країнах основним видом відповідальності 

виступає дисциплінарна, яка виникає у випадках порушення державної 

дисципліни і службових обов’язків. 

Для гармонізації національного законодавства із законодавством країн 

Близького Сходу у сфері праці державних службовців необхідно: 1) виробити 

низку заходів щодо вдосконалення матеріально-технічного забезпечення 

державної служби на теренах нашої країни стосовно раціонального 

використання в системі державної служби сучасних інформаційних 

технологій; 2) сформувати систему регулювання заробітної плати державних 

службовців із врахуванням стажу та доповнити положення нового Закону 

України «Про державну службу» класифікацією посад державних службовців, 

яка передбачає поділ на керівний склад, фахівців, групу обслуговування і 

допоміжний персонал; 3) удосконалити програми підготовки кадрів для 

державної служби та професійного розвитку державних службовців за різними 

класифікаційними ознаками, наприклад за рівнем освіти та ступенем 

професіоналізму; 4) розробити та прийняти постанову Кабінету Міністрів 

України, в якій передбачити поділ державних службовців за компетенцією і за 

обсягом їх повноважень на керівний склад, фахівців і допоміжний персонал із 

врахуванням їх посадових обов’язків. 

Розділ 5 «Вдосконалення гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців із міжнародним 

законодавством» складається з трьох підрозділів, в яких розкрито 

оптимізацію законодавчої техніки гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців із міжнародним 

законодавства, охарактеризовано тенденції розвитку гармонізації 

національного нормативно-правового забезпечення праці державних 

службовців із міжнародним законодавством, а також проблеми у вказаній 

сфері та шляхи їх вирішення. 

У підрозділі 5.1 «Оптимізація законодавчої техніки гармонізації 

національного нормативно-правового забезпечення праці державних 

службовців із міжнародним законодавством» визначено, що ні в юридичній 

науці, ні в законодавстві немає систематизованих і єдиних напрямів та 

підходів до організації праці державних службовців, відсутня практика 

застосування ефективних засобів законодавчої техніки правового регулювання 

їх праці, хоча від правильно організованої роботи всієї системи державного 

апарату безпосередньо залежить ефективне функціонування держави, її 

економічний і соціальний розвиток. 

Оптимізація є процесом досягнення максимально можливого значення 

ефективності функціонування певного явища, що відбувається з урахуванням 

причин та умов, за яких існує таке явище. 
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Наголошено на тому, що задля забезпечення виконання закріпленого 

обов’язку стосовно проходження щорічного профілактичного медичного 

огляду державними службовцями слід закріпити в Законі України «Про 

державну службу» ще одне дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження за 

ухилення від проходження щорічного профілактичного медичного огляду з 

подальшим відстороненням такого працівника від роботи без збереження 

заробітної плати. Строк відсторонення має відповідати часу, потрібному для 

проходження такого медичного огляду. Здійснення контролю за 

проходженням державними службовцями медичних оглядів слід доручити 

голові медичної комісії, яка створюється для проведення медичного огляду 

державних службовців у лікувально-профілактичних закладах, та особі, яка 

визначена керівником органу як відповідальна за організацію медичного 

огляду. Ці особи повинні також бути наділені правом подавати роботодавцю – 

керівнику органу – довідку, в якій би зазначалися прізвища тих державних 

службовців, які без поважних причин медичний огляд не пройшли, що в 

подальшому слугувало б підставою для притягнення таких працівників до 

дисциплінарної відповідальності. 

У підрозділі 5.2 «Тенденції розвитку гармонізації національного 

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців із 

міжнародним законодавством» вказано, що оплата праці державних 

службовців має бути конкурентоспроможною та сприяти заінтересованості 

державних службовців у просуванні по службі. Основою повинна бути 

залежність заробітної плати від кінцевих результатів роботи, а також 

ефективності реалізації функцій управління. Для сприяння у забезпеченні 

державної служби професійними, кваліфікованими, ініціативними кадрами, які 

володіють організаторсько-аналітичними здібностями, актуальними методами 

менеджменту, важливе значення має продовження роботи щодо реорганізації 

структури заробітної плати з визначенням пріоритетності у її структурі 

посадового окладу та надбавок. У той же час, для підвищення 

результативності праці державних службовців принципове значення матиме 

доплата за ранг у рамках однієї із категорій посад. Структура заробітної плати 

праці державних службовців повинна формуватися на засадах рівної оплати за 

однакову роботу. 

Основними завданнями у контексті подальшого розвитку є виявлення 

та унеможливлення корупційних схем серед державних службовців, 

проведення відкритого та прозорого конкурсу на посади державних 

службовців з урахуванням ділових та професійних якостей і здібностей 

особи, що претендує на зайняття посади, встановлення соціально-правових 

гарантій захисту для державних службовців, закріплення прозорого та 

безпосереднього механізму притягнення до відповідальності державних 

службовців, що не дотримуються законодавчих вимог або неналежно 

виконують свої службові обов’язки, покращення системи оплати праці 

державних службовців, оновлення діяльності кадрових служб у системі 

державної служби, що передбачає підвищення значення компетентного 
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органу в управлінні персоналом, вдосконалення та кардинальне оновлення 

системи підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки державних 

службовців, застосування в роботі державних службовців сучасних методів 

праці та взаємодія між практичними питаннями та науковими дослідженнями 

у сфері державної служби. 

До тенденцій подальшого розвитку нормативно-правового забезпечення 

праці державних службовців належить встановлення на державній службі 

чіткої системи управління нормативно-правового забезпечення праці, яка 

засновуватиметься на особистих якостях та знаннях державних службовців, 

гармонізація праці державних службовців у відповідності до міжнародного 

законодавства, а саме європейських стандартів та норм, здійснення заходів, що 

спрямовані на зростання ефективності професійного навчання, шляхом 

покращення системи підготовки та оптимізації кваліфікації державних 

службовців, створення індивідуальних програм розвитку кар’єри державних 

службовців. Такі зміни можливі за умови оновлення законодавчої бази, що 

регулює сферу праці державних службовців, введення сучасних технологій 

управління людськими ресурсами, а також застосування науково-теоретичних 

розробок для розвитку праці державних службовців тощо. 

У підрозділі 5.3 «Проблеми гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців із міжнародним 

законодавством та шляхи їх вирішення» вказано, що однією із проблем є 

наявність оціночних понять та прогалин у національному законодавстві про 

працю державних службовців. Вона пов’язана із недотриманням правил 

юридичної техніки при викладенні текстуального змісту норм у зазначеній 

сфері правового регулювання. Як наслідок, це зумовлює неоднозначну 

інтерпретацію положень відповідних нормативно-правових актів та 

недосконалу практику правозастосування. 

Наявний такий суттєвий недолік чинного службово-трудового 

законодавства як неточності у побудові нормативного правила про поведінку 

державних службовців під час здійснення ними своєї трудової функції. 

Оціночне тлумачення при вирішенні проблеми дисциплінарної 

відповідальності цих працівників неприпустиме, зважаючи на те, що воно 

допускає можливе звуження чи обмеження їх трудових та соціально-

економічних правомочностей. 

Взагалі невизначеними, а тому оціночними є поняття, що притаманні 

вітчизняному законодавству з питань праці державних службовців, а саме: 

«умови служби», «ініціативна робота», «порушення присяги» тощо. Вони 

закріплюються у положеннях Закону України «Про державну службу». 

Шляхом вирішення проблеми є конкретизація інших оціночних понять, що 

характерні для законодавства про працю державних службовців і потрібні для 

гарантування реалізації їх трудових та соціально-економічних прав. 

Інша проблема – відсутність ефективних юридичних засобів, у тому числі 

й нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію соціально-трудових 

прав державних службовців. Вони, як обов’язкові суб’єкти трудового права, 
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наділені комплексом правомочностей, що встановлюються на рівні загальних і 

спеціальних законодавчих актів та, водночас, гарантуються ними. Де-юре це 

забезпечує отримання такими учасниками службово-трудових відносин певних 

соціальних благ, що необхідні для задоволення потреб їх життєдіяльності. 

Проте досягнення зазначеного результату де-факто є можливим виключно у 

випадку створення та функціонування нормативно-інституційного механізму 

подолання декларативності проголошених трудових прав державних 

службовців, що є властивим для відповідної законодавчої бази. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яка полягала в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного й зарубіжного законодавства розкрити 

проблеми гармонізації національного нормативно-правового забезпечення 

праці державних службовців із міжнародним законодавством, а також 

розробити пропозиції щодо їх вирішення. За результатами дослідження 

сформульовано нижченаведені основні висновки. 

1. Відзначено, що при дослідженні тематики нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців в Україні вагомим є здійснення 

таких методологічних функцій: 1) детермінація конкретних способів та 

методів наукового пізнання, які визначають закономірності та свідчать про 

чинники історичного генезису становлення нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців в Україні; 2) формування 

конкретної науково-дослідницької мети у процесі дослідження проблематики 

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців в Україні; 

3) гарантування максимально повного та логічного опрацювання існуючих 

наукових матеріалів у сфері нормативно-правового забезпечення праці 

державних службовців в Україні; 4) внесення наукової новизни до тематики 

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців в Україні; 

5) сприяння отриманню внаслідок використання логіко-аналітичного 

інструмента наукового пізнання об’єктивних знань (істини) щодо науково-

практичного стану нормативно-правового забезпечення праці державних 

службовців в Україні; 6) поповнення термінів у правовій доктрині з актуальної 

проблематики нормативно-правового забезпечення праці державних 

службовців в Україні; 7) забезпечення унікального та комплексного, 

всебічного і ґрунтовного наукового напрацювання по тематиці нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців в Україні. 

2. Охарактеризовано нормативно-правове забезпечення праці 

державних службовців за такими ознаками: 1) динамічність – означає 

змінність правових норм у даній сфері згідно з вимогами існуючих трудових 

правовідносин у державних службовців. Відповідно, у законодавчі акти 

вносяться поправки або ж повністю (у разі необхідності нового нормативно-

правового акта) приймається новий; 2) державно-владний та вольовий 



28 

характер. Сутність даної особливості полягає у тому, що нормативно-правове 

забезпечення праці державних службовців відбувається не стихійно, а з волі 

уповноважених державних органів (перш за все, Верховної Ради України). 

Завдяки їм норми набувають чинності і втрачають її. Виходячи з цього, 

потрібно зауважити, що існує чітка ієрархія серед органів, які приймають 

нормативно-правові акти відповідної юридичної сили; 3) строковість. Кожен 

окремий нормативно-правовий акт у сфері праці державних службовців може 

бути чинним лише впродовж певного строку. Це означає, що після закінчення 

чітко встановленого часу документ втрачає свою юридичну силу, наприклад, 

Закон України «Про Державний бюджет на … рік». Інша ситуація 

характеризує звичайний нормативно-правовий акт, наприклад, Закон України 

«Про державну службу», для якого не встановлено конкретну кінцеву дату 

чинності; 4) суспільно корисна мета. Так, мета нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців полягає у забезпеченні 

конкретного результату правового характеру, а саме – існування якісних та 

ефективних трудових правовідносин на державній службі; 5) письмова 

форма. Нормативно-правове забезпечення праці державних службовців 

(кожен документ окремо взятий) створюється у вигляді письмового 

документа. Усна форма нормативно-правового акта у сфері праці державних 

службовців не практикується. 

3. Ознаками законодавства у галузі праці державних службовців є: 

наявність чіткої ієрархічної системи нормативних актів; поділ на загальне 

(поширюється на всіх найманих працівників) та спеціальне (поширюється 

виключно на осіб, які мають статус державних службовців) законодавство; 

значна кількість підзаконних актів; особливий суб’єктний склад, на який 

поширюються норми такого законодавства; особлива сфера регулювання 

суспільних відносин – державна служба в Україні. 

4. Гармонізація національного законодавства у сфері праці державних 

службовців із законодавством країн пострадянського простору – це 

цілеспрямований, планомірний процес усунення юридичних колізій, 

встановлення інноваційних підходів і концепцій національного законодавства, 

а також поступове зближення та узгодження нормативно-правової бази, яка 

регламентує трудові правовідносини на державній службі, направлений на 

приведення у відповідність до правових норм та стандартів, визначених 

країнами-членами колишнього СРСР, з метою покращення правового 

становища у даній сфері. 

5. Способами гармонізації нормативно-правового забезпечення праці 

державних службовців із законодавством Європейського Союзу визначено 

такі: 1) в залежності від суб’єкта гармонізація може реалізовуватись 

державними органами або ж інститутами громадянського суспільства; 2) в 

залежності від рівня гармонізація може здійснюватись на локальному, 

галузевому, відомчому, національному, міжнародному рівнях; 3) в залежності 

від форми гармонізація може здійснюватись через реформування, 

стандартизацію, уніфікацію, імплементацію, систематизацію; 4) в залежності 
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від обов’язковості гармонізація може бути імперативною, диспозитивною, 

рекомендаційною. 

6. Актуальним і необхідним для гармонізації трудового законодавства 

України є врахування наступного досвіду Франції: 1) впровадження прозорої 

конкурсної системи при відборі кадрів на державну службу; 2) впровадження 

високого матеріального забезпечення державних службовців; 3) надання 

державним службовцям повноцінного пакету соціального забезпечення; 

4) забезпечення транспарентності (прозорості) діяльності усіх державних 

службовців; 5) розроблення гнучкої системи кар’єрного росту державних 

службовців, в основу якої покладено досвід роботи, якісні показники, рівень 

кваліфікації, освіти тощо. 

7. У результаті дослідження досвіду Федеративної Республіки 

Німеччини в контексті гармонізації національного законодавства України 

у сфері праці державних службовців окреслено основні ідеї, які можуть 

бути корисними для України в умовах сьогодення: 1) наявність у 

державних службовців високого соціального статусу, зокрема грошового і 

соціального забезпечення; 2) формування державою у суспільстві 

престижу і поваги до державної служби; 3) наявність поділу державних 

службовців на категорію почесних та категорію політичних; 4) чіткий 

розподіл повноважень та обов’язків між працівниками у системі 

державної служби; 5) складна, багаторівнева система відбору кадрів для 

державної служби з випускників вищих навчальних закладів з найкращою 

успішністю; 6) залежність кар’єрного росту, заробітної плати й пільг від 

стажу служби й часу роботи за посадою; 7) наявність жорсткої та чіткої 

як юридичної, так і особистої відповідальності державних службовців за 

свою діяльність. 

8. Гармонізаційний механізм зближення законодавства України у сфері 

праці державних службовців із законодавством Європейського Союзу за своїм 

змістом передбачає вирішення таких питань: 1) які конкретні цілі мають бути 

досягнуті; 2) які конкретні кроки необхідно здійснити для досягнення 

поставлених цілей; 3) які державні органи повинні бути залучені і в яких 

межах до впровадження в життя тих чи інших напрямів державної політики; 

4) який алгоритм взаємодії України та Європейського Співтовариства. 

Гармонізація законодавства обов’язково повинна передбачати цільовий 

розрахунок витрат та вигод кожного із можливих варіантів, які мають бути 

економічно реальними для впровадження. Можна стверджувати, що 

гармонізація законодавства є класичним варіантом розроблення державної 

політики. Після прийняття рішення про реформу законодавства 

розпочинається процес розроблення законопроектів, їх критика, порівняння, 

обговорення тощо. 

9. Форми правового наповнення євроінтеграційного курсу України у 

сфері праці державних службовців – це основні змістовні політико-правові 

напрями діяльності держави, спрямовані на розроблення концептуально нової 

моделі інституту державної служби України, як один із обов’язкових етапів до 



30 

загальної гармонізації національного законодавства із законодавством 

Європейського Співтовариства. 

10. Позитивний досвід Канади у сфері нормативно-правової 

регламентації трудових правовідносин державних службовців  свідчить, що 

необхідним є виділення таких напрямів адаптації деяких положень до 

законодавства України: 1) деталізувати закріплення за державним 

службовцем права на об’єднання у профспілкові організації. Даний захід 

здійснюватиметься шляхом доповнення Закону України «Про державну 

службу» положенням про можливість державних службовців об’єднуватися 

у професійні спілки та професійні союзи,  встановивши відсильну норму до 

діючого Кодексу законів про працю, який затверджує порядок утворення, а 

також повноваження профспілок. Такий механізм реалізації працівниками 

державної служби своїх прав є досить ефективним, адже він надасть змогу 

здійснювати колективно-договірне регулювання трудових правовідносин. 

Тому необхідно імплементувати дану норму в трудове законодавство 

України і надати державним службовцям право на локальне регулювання 

трудових відносин та захист прав і законних інтересів; 2) створити орган, 

який здійснюватиме організацію та проведення заходів соціального 

партнерства, зокрема колективних переговорів. Заснування в Україні 

аналогічної до існуючої в Канаді Ради з питань трудових відносин 

працівників державної служби надасть змогу всебічно і повно реалізувати 

попередньо вказаний напрям. Даний державно-владний орган забезпечить 

проведення соціального діалогу між працівниками – державними 

службовцями – та роботодавцями, державними та місцевими органами, а 

також розробку і затвердження на основі пропозицій вказаних сторін 

колективних договорів і угод на загальнодержавному та регіональному 

рівнях; 3) реформувати Національну Академію Державного Управління. 

Необхідно якісно оновити даний вищий навчальний заклад та зосередити 

увагу на таких напрямах діяльності, як розробка умов іспитів і тестувань 

для державних службовців при вступі на державну службу та в процесі її 

проходження, реалізація державних програм у сфері науково-освітньої 

роботи по підвищенню професіоналізму державних службовців, а також 

співпраця з Кабінетом Міністрів України щодо розробки та затвердженні 

наукових програм для державних службовців тощо. 

11. На основі аналізу законодавства Таджикистану стосовно 

регулювання праці державних службовців виділено наступні специфічні 

шляхи гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці у 

даній сфері, а саме: 1) розділ перший Закону України «Про державну службу» 

доповнити нормою, яка передбачає поділ державної служби на такі види: 

службу в органах законодавчої, виконавчої та судової влади; цивільну та 

мілітаризовану (воєнну) службу; цивільну (в органах законодавчої, виконавчої 

влади) та спеціалізовану (військову, дипломатичну, митну, в правоохоронних 

органах та ін.) службу. Зазначене положення сприятиме гармонізації 

національного законодавства та розумінню і регулюванню даної сфери 
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діяльності; 2) вдосконалити положення Закону України «Про державну 

службу» стосовно граничного віку здійснення трудової діяльності на 

державній службі. Відповідно, в даній статті національного Закону 

закріплений граничний вік 65 років доцільно розділити на граничний вік 

виконання трудової функції на державній службі для жінок, що становитиме 

58 років, і для чоловіків  63 роки. Це розмежування сприятиме реорганізації 

та удосконаленню системи регулювання не лише праці державних службовців, 

а й встановленню пенсійного віку, що на нинішньому етапі є досить 

актуальним завданням для України. 

12. У результаті дослідження досвіду Китайської Народної Республіки 

виділено такі шляхи гармонізації національного законодавства: 1)  статтю 43 

Конституції України доповнити положенням про те, що держава відповідно до 

закону використовує пенсійну систему для робітників, службовців 

підприємств і установ та для працівників державних органів. Це положення в 

певній мірі слугуватиме урегулюванню не тільки питання стосовно праці на 

державній службі, але й пенсійному забезпеченню працівників; 2) внести 

зміни до Закону України «Про державну службу», а саме доповнити перелік 

основних обов’язків державного службовця, як-от: бути чесним, 

справедливим, безкорисливим, непідкупним, правдивим, порядним. Таким 

чином, внесення зазначених змін до переліку обов’язків працівників державної 

служби вплине на розуміння та використання ними своїх найкращих якостей 

для виконання покладених обов’язків; 3) до розділу VII Закону України «Про 

державну службу» внести окрему статтю щодо анулювання заохочень, 

наданих державним службовцям, у разі: 1) обману для застосування 

заохочення; 2) приховування грубої помилки чи порушення визначеного 

законодавством порядку під час присвоєння даного нагородження; 3) інших 

випадків, передбачених законодавством. Зазначене доповнення буде стимулом 

для ефективного та чесного виконання трудових функцій та вплине на 

результативність праці та особистих якостей працівника державної служби у 

разі вже одержаної нагороди у вигляді заохочення. 

13. На основі законодавства Саудівської Аравії запропоновано такі 

напрями гармонізації національного законодавства в сфері праці 

державних службовців: 1) створити самостійний державний орган із 

контролю та розслідування для отримання фактів зловживання владою та 

порушення фінансового законодавства з боку державних службовців;  

2) доповнити статтю 63 розділу VIIІ нового Закону України «Про державну 

службу» таким положенням: «Державні службовці, які порушили 

адміністративне та фінансове законодавство, можуть бути притягнуті до 

відповідальності (адміністративної та дисциплінарної)»;  3) удосконалити 

та викласти в постанові Кабінету Міністрів України поділ на 

класифікаційні види державних службовців, а саме: загальна  категорія 

службовців, вища категорія чиновників, працівники правоохоронних 

органів, викладачі, лікарі тощо. 
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14. Напрямами оптимізації законодавчої техніки гармонізації 

національного нормативно-правового забезпечення праці державних 

службовців із міжнародним законодавством є: чітке закріплення та реальна 

практична реалізація повноважень виборного органу первинної профспілкової 

організації, який діє в державному органі; законодавче закріплення та реальна 

реалізація права державних службовців на страйк; законодавче закріплення 

права державного службовця на заробітну плату, що забезпечує достатній 

життєвий рівень для нього та його сім’ї; закріплення на законодавчому рівні 

обов’язку державних службовців проходити щорічний профілактичний 

медичний огляд, у тому числі і на туберкульоз, а також забезпечення дієвості 

виконання такого обов’язку. 

15. Основними тенденціями розвитку гармонізації національного 

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців із 

міжнародним законодавством названо наступні: використання міжнародного 

досвіду по впровадженню новітніх методів та сучасних технологій у 

регулюванні праці державних службовців; адаптація законодавства у сфері 

державної служби до вимог міжнародного законодавства, зокрема це 

стосується прийняття, проходження, припинення державної служби, 

соціально-правового забезпечення державних службовців, забезпечення 

навчання державних службовців для підвищення рівня професійної підготовки 

тощо; залучення осіб, які навчаються за напрямами державного управління, до 

роботи в державних органах у період та після закінчення навчання, що дасть 

змогу підготувати справжніх фахівців для державної служби; прийняття 

нового законодавства підзаконного характеру про державну службу, яке 

відповідає міжнародним нормативно-правовим актам, що диктується 

необхідністю практичної роботи; створення нормальних умов для реалізації 

державними службовцями своїх умінь та навичок у процесі провадження 

трудової діяльності; чітке та детальне встановлення правового статусу 

державних службовців із відмежуванням їх від осіб, що працюють у 

державному органі і виконують свої трудові обов’язки на основі трудового 

договору та за трудовим законодавством. 

16. Проблемами гармонізації національного нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців із міжнародним законодавством 

є: концептуальна застарілість норм чинного законодавства, якими 

регламентуються трудові відносини державних службовців; існування у 

системі нормативно-правового забезпечення праці державних службовців 

великої кількості законодавчих актів з питань регулювання державної 

служби та службово-трудових відносин; порушення принципу ієрархічності 

у системі законодавчої бази з питань праці державних службовців;  наявність 

оціночних понять та прогалин у національному законодавстві про працю 

державних службовців; відсутність сучасних правил етичної поведінки 

державних службовців; відсутність ефективних юридичних засобів, у тому 

числі й нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію соціально-
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трудових прав державних службовців; недосконалість трудово-правових 

положень нового Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. 

№ 889-VIII. 
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спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації комплексно досліджено проблеми гармонізації 

національного нормативно-правового забезпечення праці державних 

службовців з міжнародним законодавством та запропоновано шляхи їх 

вирішення. Розглянуто методологічні основи нормативно-правового 
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забезпечення праці державних службовців. З’ясовано поняття, сутність та 

генезис нормативно-правового забезпечення праці державних службовців. 

Охарактеризовано особливості сучасного стану законодавства у цій сфері.  

Визначено сутність гармонізації національного нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців із законодавством країн 

пострадянського простору. Виокремлено особливості та значення джерел 

права пострадянських країн у сфері праці державних службовців. Визначено 

напрями гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці 

державних службовців до законодавства із законодавством країн 

пострадянського простору та шляхи її удосконалення. 

Встановлено понятійно-категоріальну сутність і способи гармонізації 

національного нормативно-правового забезпечення праці державних 

службовців із законодавством Європейського Союзу. Проаналізовано досвід 

європейських держав щодо реформування національного законодавства у 

сфері праці державних службовців.  

Охарактеризовано зміст гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців із законодавством країн 

Північної і Південної Америки.  

Проаналізовано оптимізацію законодавчої техніки гармонізації 

національного нормативно-правового забезпечення праці державних 

службовців з міжнародним законодавством. Здійснено характеристику  

тенденцій розвитку гармонізації національного нормативно-правового 

забезпечення праці державних службовців з міжнародним законодавством. 

Ключові слова: трудове законодавство, державні службовці, праця, 

нормативно-правове забезпечення, гармонізація законодавства, 

гармонізаційний механізм, реформування законодавства, законодавча техніка, 

міжнародне законодавство, законодавство Європейського Союзу. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Павличенко В.Н. Проблемы гармонизации национального 

нормативно-правового обеспечения работы государственных служащих к 

международному законодательству. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации комплексно исследованы проблемы гармонизации 

национального нормативно-правового обеспечения работы государственных 

служащих с международным законодательством и предложены пути их 

решения. Рассмотрены методологические основы нормативно-правового 

обеспечения работы государственных служащих. 
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Выяснены понятие, сущность и генезис нормативно-правового 

обеспечения работы государственных служащих. Охарактеризованы 

особенности современного состояния законодательства в этой сфере. 

Определена сущность гармонизации национального нормативно-правового 

обеспечения работы государственных служащих с законодательством стран 

постсоветского пространства. Выделены особенности и значение источников 

права постсоветских стран в сфере труда государственных служащих. 

Предложены направления гармонизации национального нормативно-

правового обеспечения работы государственных служащих с 

законодательством стран постсоветского пространства и пути ее 

совершенствования. 

Аргументировано, что гармонизация национального законодательства в 

сфере труда государственных служащих с законодательством стран 

постсоветского пространства – это целенаправленный, планомерный процесс 

устранения юридических коллизий, установления инновационных подходов и 

концепций национального законодательства, а также постепенное сближение и 

согласование нормативно-правовой базы, регламентирующей трудовые 

правоотношения на государственной службе, направленное на приведение в 

соответствие с правовыми нормами и стандартами, определенными странами-

членами бывшего СССР, с целью улучшения правового положения в данной 

сфере. 

Сформулирована понятийно-категориальная сущность, а также 

установлены способы гармонизации национального нормативно-правового 

обеспечения работы государственных служащих с законодательством 

Европейского Союза. Проанализирован опыт европейских государств по 

реформированию национального законодательства в сфере труда 

государственных служащих. Рассмотрены теоретические и практические 

особенности гармонизационного механизма сближения законодательства 

Украины в сфере труда государственных служащих с законодательством 

Европейского Союза. Раскрыто главные формы правового наполнения 

евроинтеграционного курса Украины в сфере труда государственных 

служащих. 

В работе виделены способы гармонизации нормативно-правового 

обеспечения работы государственных служащих с законодательством 

Европейского Союза, к которым отнесены такие: 1) в зависимости от субъекта 

гармонизация может реализовываться государственными органами или 

институтами гражданского общества; 2) в зависимости от уровня 

гармонизация может осуществляться на локальном, отраслевом, 

ведомственном, национальном, международном уровнях; 3) в зависимости от 

формы гармонизация может осуществляться через реформирование, 

стандартизацию, унификацию, имплементацию, систематизацию; 4) в 

зависимости от обязательности гармонизация может быть императивной, 

диспозитивной, рекомендательной. 
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Охарактеризовано содержание гармонизации национального 

нормативно-правового обеспечения работы государственных служащих с 

законодательством стран Северной и Южной Америки. Определена специфика 

гармонизации национального нормативно-правового обеспечения работы 

государственных служащих с законодательством стран Азии. Исследованы 

процессы гармонизации нормативно-правового обеспечения труда 

государственных служащих Украины со странами Ближнего Востока. 

Дано такое определение оптимизации законодательной техники 

гармонизации национального нормативно-правового обеспечения работы 

государственных служащих с международным законодательством: это 

процесс, при котором минимальный показатель качества работы 

государственных служащих обеспечивает достижение высоких результатов 

деятельности государственных органов, в которых они работают, в условиях 

адаптации целого массива национальных законов и подзаконных нормативно- 

правовых актов в сфере служебно-трудовых отношений с международными 

стандартами нормативно-правового регулирования труда такой категории 

работников. 

Осуществлена характеристика тенденций развития гармонизации 

национального нормативно-правового обеспечения работы государственных 

служащих с международным законодательством. 

Ключевые слова: трудовое законодательство, государственные 

служащие, труд, нормативно-правовое обеспечение, гармонизация 

законодательства, гармонизационный механизм, реформирование 

законодательства, законодательная техника, международное законодательство, 

законодательство Европейского Союза. 

 

ANNOTATION 

 

Pavlichenko V.M. Problems of harmonization of the national normative-

legal guarantee of labor of civil servants to the international legislation. – The 

manuscript. 

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

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

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

In the dissertation the problems of harmonization of the national legal and 

regulatory support of civil servants to international law are investigated in a complex 

way, and ways of their solution are proposed. The methodological bases of 

normative-legal support of labor of civil servants are considered. The concept, 

essence and genesis of normative-legal support of labor of civil servants are found 

out. Characterized by the peculiarities of the current state of legislation in this area. 

The essence of harmonization of the national legal and regulatory framework 

for the work of civil servants to the legislation of the post-Soviet countries was 

determined. The peculiarities and significance of the sources of the right of post-
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Soviet countries in the field of work of civil servants have been developed. The 

directions of harmonization of the national normative-legal guarantee of the work of 

civil servants to the legislation of the post-Soviet countries and ways of its 

improvement are singled out. 

The conceptual and categorical essence and methods of harmonization of the 

national normative-legal guarantee of labor of civil servants to the legislation of the 

European Union are established. The experience of European states regarding the 

reform of national legislation in the field of civil servants’ work has been 

determined.  

The content of the harmonization of the national legal and regulatory 

framework for the employment of civil servants to the legislation of the countries of 

North and South America has been characterized.  

In the article analyzed the optimization of the legislative technique of 

harmonization of the national legal and regulatory framework for the work of civil 

servants into international law. Characterization of tendencies of the development of 

harmonization of the national normative and legal guarantee of civil servants’ work 

to the international law is carried out. 

Key words: labor legislation, civil servants, labor, regulatory framework, 

harmonization of legislation, harmonization mechanism, legislative reform, 

legislative technique, international legislation, EU legislation. 
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