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АНОТАЦІЯ

Павліченко В.М. Проблеми гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців до міжнародного

законодавства. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. –

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського Національного

університету «Острозька академія». Київський національний університет імені

Тараса Шевченка. – Київ, 2018.

У дисертації комплексно досліджено проблеми гармонізації національного

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до

міжнародного законодавства та запропоновано шляхи їх вирішення. Розглянуто

методологічні основи нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців. З’ясовано поняття, сутність та генезис нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців. Охарактеризовано особливості

сучасного стану законодавства у цій сфері.

Ознаками законодавства у галузі праці державних службовців названо такі:

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); дія значної кількості

підзаконних актів, що створює нерозуміння при застосуванні, а також породжує

колізії; особливий суб’єктний склад, на який поширюються норми такого

законодавства; особлива сфера регулювання суспільних відносин – державна

служба в Україні.

Визначено сутність гармонізації національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців до законодавства країн

пострадянського простору. Розроблено особливості та значення джерел права

пострадянських країн у сфері праці державних службовців. Виокремлено напрями

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних
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службовців до законодавства країн пострадянського простору та шляхи її

удосконалення.

Основними напрямами гармонізації національного законодавства у сфері

праці державних службовців до законодавства пострадянських країн є:

- оновлення моделі праці державних службовців;

- цілеспрямоване реформування національного законодавства у сфері

праці державних службовців;

- запозичення досвіду запровадження активної антикорупційної політики

у даній сфері;

- поступова відмова від політизації праці державних службовців;

- прийняття нормативно-правових актів про створення регіональних та

місцевих органів;

- нормативно-правове закріплення права на працю в державній службі

іноземців;

- встановлення конкурсного відбору на посади;

- забезпечення професійного навчання державних службовців та

відкриття школи вищого корпусу державної служби на основі досвіду колишніх

країн-членів СРСР;

- створення ефективної електронної системи урядування;

- правове регулювання етичних норм поведінки державних службовців у

процесі праці;

- вдосконалення системи оплати праці державних службовців та

встановлення мінімальних стандартів щодо даного трудо-правового інституту.

Встановлено понятійно-категоріальну сутність і способи гармонізації

національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців

до законодавства Європейського Союзу. Визначено досвід європейських держав

щодо реформування національного законодавства у сфері праці державних

службовців. Розглянуто теоретичні й практичні особливості гармонізаційного

механізму зближення законодавства України у сфері праці державних службовців

із законодавством Європейського Союзу. Розкрито головні форми правового
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наповнення євроінтеграційного курсу України у сфері праці державних

службовців.

Гармонізація системи праці державних службовців України до

Європейського Союзу передбачає послідовний процес прийняття та

впровадження системи законодавства, розробленого на основі рекомендацій та

досвіду Європейського Співтовариства. Виокремлено наступні ключові аспекти

гармонізаційного механізму зближення законодавства України у сфері праці

державних службовців до Європейського Союзу: 1) забезпечення високої

кваліфікації державних службовців в усьому державному апараті; 2) забезпечення

прозорості у системі функціонування державної служби; 3) якісне вдосконалення

принципу доступності громадян до державної служби; 4) забезпечення прозорості

при здійсненні конкурсного відбору всіх кандидатів на пост державного

службовця; 5) забезпечення повноцінного матеріального та соціального

забезпечення державних службовців; 6) впровадження прозорої системи ведення

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Охарактеризовано зміст гармонізації національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців до законодавства країн Північної і

Південної Америки. Визначено специфіку гармонізації національного

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до

законодавства країн Азії. Досліджено процеси гармонізації нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців України до країн Близького Сходу.

Основними тенденціями розвитку гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців до міжнародного

законодавства названо такі: 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
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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, який відповідає міжнародним нормативно-правових актам, що

диктується необхідністю практичної роботи; створення нормальних умов для

реалізації державними службовцями своїх вмінь 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 та виконують свої трудові обов’язки на основі трудового

договору та за трудовим законодавством.

Проаналізовано оптимізацію законодавчої техніки гармонізації

національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців

до міжнародного законодавства. Здійснено характеристику  тенденцій розвитку

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців до міжнародного законодавства.

Ключові слова: трудове законодавство, державні службовці, праця,

нормативно-правове забезпечення, гармонізація законодавства, гармонізаційний

механізм, реформування законодавства, законодавча техніка, міжнародне

законодавство, законодавство країн пострадянського простору, законодавство

Європейського Союзу, державна служба.
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ANNOTATION

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

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

scientific work on the rights of the manuscript.

The dissertation for the scientific degree of the Doctor of Law in specialty

12.00.05 – labor law; social security law. – Educational and Scientific Institute of Law

named after. I. Malinovsky National University "Ostroh Academy". Taras Shevchenko

National University of Kyiv – 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 following are the hallmarks of the legislation in the field of labor of civil servants:

the existence of a clear hierarchical system of normative acts; division into general

(applies  to  all  employees)  and  special  (applies  exclusively  to  persons  who  have  the

status of civil servants); the effect of a significant number of subordinate acts, creating a

misunderstanding in the application, as well as causing conflicts; a special subjection to

which the rules of such legislation apply; A special area of regulation of public relations

is the civil service in Ukraine.

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-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 main directions of harmonization of the national legislation in the field of

work of civil servants into the legislation of the post-Soviet countries are:
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- updating the model of the work of civil servants;

- purposeful reformation of national legislation in the field of civil servants work;

- borrowing from the experience of introducing an active anti-corruption policy in

this field;

- gradual refusal to politicize the work of civil servants;

- adoption of regulatory and legal acts on the establishment of regional and local

authorities;

- legal regulation of the right to work in the civil service of foreigners;

- establishment of competitive selection for positions;

- provision of professional training for civil servants and the opening of a school

of senior civil service based on the experience of former Soviet Union member states;

- creation of an effective electronic governance system;

- legal regulation of ethical norms of behavior of civil servants in the labor

process;

-  improvement  of  the  system  of  remuneration  of  civil  servants  and  the

establishment of minimum standards for this labor-law institute.

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 theoretical and practical features of the harmonization mechanism of approximation

of Ukrainian legislation in the field of work of civil servants with the legislation of the

European Union are considered. The main forms of legal filling of the European

integration course of Ukraine in the field of civil servants' work are revealed.

Harmonization  of  the  system  of  work  of  civil  servants  of  Ukraine  with  the

European Union involves a consistent process of adoption and implementation of a

system of legislation developed on the basis of recommendations and experience of the

European Community. The following key aspects of the harmonization mechanism of

approximation of Ukrainian legislation in the field of work of civil servants to the

European Union are singled out: 1) ensuring the high qualification of civil servants
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throughout the state apparatus; 2) ensuring transparency in the functioning of the civil

service; 3) qualitative improvement of the principle of availability of citizens to the civil

service; 4) ensuring transparency in the conduct of the competitive selection of all

candidates for a civil servant position; 5) ensuring the full material and social security of

civil servants; 6) introduction of a transparent system of conducting the state register of

persons who committed corruption offenses.

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. The specifics of the harmonization of the

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

countries of Asia are determined. The processes of harmonization of normative-legal

guarantee of  labor of  civil  servants  of  Ukraine to the countries of  the Middle East  are

investigated.

The main tendencies of the development of harmonization of the national

normative-legal guarantee of the work of civil servants to the international legislation

are as follows: use of international experience on introduction of the newest methods

and modern technologies in the regulation of the work of civil servants; adaptation of

the legislation in the field of civil service to the requirements of international law, in

particular, it concerns the admission, passing, termination of the civil service, social and

legal support of civil servants, training of civil servants for the improvement of

professional training, etc.; involvement of persons studying in public administration, to

work in state bodies during and after the completion of training, which will enable the

preparation of genuine specialists for the civil service; the adoption of a new legislation

on the subordinate nature of the civil service, which is in accordance with international

legal acts, dictated by the need for practical work; creation of normal conditions for the

implementation by civil servants of their skills and skills in the process of conducting

labor activities; a clear and detailed establishment of the legal status of civil servants,

distinguishing them from persons who work in a state body and performing their labor

duties on the basis of an employment contract and labor law.
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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, legislation of post-Soviet countries, EU legislation,

civil service.
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ВСТУП

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
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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.

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
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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:

- з’ясувати методи дослідження нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців в Україні;



8

- 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;
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- 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.

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
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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;

- 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;
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- 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
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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;

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
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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.

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;
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- 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
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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,

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»
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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;

- 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
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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
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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 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;
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– 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

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–
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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, п’ятьох 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.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

1.1 Методологя дослідження нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців в Україні

Здійснення ґрунтовного наукового дослідження можливе лише за умови

якісних методологічних основ. Методологія будь-якого наукового питання, в тому

числі нормативно-правового забезпечення праці державних службовців в Україні,

є неоціненною як в теоретичному, так і практичному аспекті, оскільки їй

притаманний фундаментальний та першочерговий характер. Усі деталі

загальнотеоретичного аналізу можливо виявити за умови правильного

застосування методологічних основ дослідження. У такому разі дисертаційне

дослідження має чітку структуру і наповнюється необхідним змістом, йому

властивий логічний зв’язок між усіма складовими елементами. Розкриття

методологічних основ нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців в Україні сприятиме усвідомленню техніки здійснення наукового

дослідження, а також розумінню різних способів аналізу всіх питань зазначеної

тематицки, застосування порівняльно-правових, історичних, системно-

структурних та інших підходів.

Тематики методологічних основ нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців в Україні торкалися у тій чи іншій мірі у своїх працях

наступні науковці: І.П. Греков, О.М. Дручек, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, І.П.

Лаврінчук, Я.В. Лазур, В.М. Манохін, О.Ю. Оболенський, К.В. Степаненко, С.Г.

Стеценко й інші. Однак у наукових доробках зазначених авторів проблематика

методології нормативно-правового забезпечення праці державних службовців в

Україні розкривається здебільшого поверхово, без комплексного правового

дослідження, що і вказує безпосередньо на актуальність проведення більш

детального наукового аналізу даного питання.
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Сутність поняття «методологія» (від лат. logos тлумачиться як наука,

знання, метод-шлях, а також напрямок пізнання) характеризується як вчення про

методи пізнання. Найбільш розповсюдженими серед тактувань терміна є

філософські тлумачення, у яких методологія розглядається в якості філософського

вчення про методи пізнання і практику чи перетворення дійсності [1, с. 692].

У даному контексті варто відмітити, що методологія розглядається ще й у

наступних аспектах: 1) в онтологічному – це система методологічних принципів,

прийомів, способів, засобів, методів та методик наукового пізнання, яка

використовується для отримання даних у ході дослідження виділеного об’єкта

(предмета); 2) у гносеологічному – це наука про методологічні принципи,

прийоми, способи, засоби, методи та методики наукового пізнання. Якщо ж

аналізувати термін «методологія» з точки зору юридичної науки, то під нею

потрібно розуміти: 1) в онтологічному розумінні – систему методологічних

принципів, прийомів, способів, засобів, методів та методик наукового пізнання,

яка використовується для отримання даних у процесі дослідження державно-

правової дійсності у контексті завдань юридичної практики; 2) у гносеологічному

розумінні – науку про методологічні принципи, прийоми, способи, засоби, методи

та методики наукового пізнання, що використовуються у юриспруденції.

Наведене визначення взагалі узгоджується з точкою зору на методологію

юридичної науки, що домінує в юридичній літературі. Для того, щоб у цьому

впевнитись, досить ознайомитись з деякими визначеннями методології, які

знаходимо у відповідних науково-навчальних виданнях [2, с. 216-218]. Таким

чином, 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,
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прийоми, методи і методики наукового пізнання, що використовуються у

нормативно-правовому забезпеченні праці державних службовців в Україні.

Більше того, методологія є вченням про структуру, логічну організацію,

методи та засоби діяльності; вчення про принципи побудови, форми і способи

наукового пізнання [3, с. 795]. У контексті нашого наукового дослідження це

означає, що потрібно дослідити структуру, взаємозв’язки між складовими

елементами, форми та способи наукового пізнання нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців в Україні.

Трактування головних наукових явищ відбувається завдяки саме

методології. Загалом, під методологічною основою наукового дослідження слід

розуміти основні, вихідні положення, на яких воно базується і на основі чого в

подальшому розвивається. Методологічні основи науки завжди існують поза її

межами і не виводяться безпосередньо із самого дослідження [4, с. 14-15]. Тобто

методологічні основи являють собою загальнотеоретичні начала будь-якого

наукового дослідження, включаючи нормативно-правове забезпечення праці

державних службовців в Україні.

Методологія – це вчення про правила мислення при створенні науки,

проведенні наукових досліджень [4, c. 14]. Суть методології полягає в тому, щоб

направити мислення автора у процесі дисертаційного дослідження на те, щоб

створити ґрунтовну, багатоаспектну та комплексну загальнотеоретичну наукову

працю, яка стосується проблематики нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців в Україні.

Традиційно у структурі методології юриспруденції виділяються наступні

взаємопов’язані між собою головні складові: 1) обумовленість предметом

юридичної науки і пристосованість до нього арсеналу пізнавальних засобів –

сукупність теоретичних принципів, підходів, наукових методів пізнання

державно-правових явищ; 2) відповідним чином сформульовані теоретичні

положення юридичної науки (апарат категорій і понять, положення про

особливості, структуру та типології юридичного знання тощо); 3) процедури,

методики і техніки пізнавальної діяльності [5, с. 68]. При науковому дослідженні
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нормативно-правового забезпечення праці державних службовців в Україні

будуть застосовуватися відповідні принципи, формуватися підходи, а також

використовуватимуться наукові методи пізнання тих питань, які стосуються

тематики, аналізуватимуться та виводитимуться поняття, положення про

особливості, структуру та типології юридичного знання про досліджувану сферу,

здійснюватимуться різні методики та техніки пізнавальної діяльності для

створення максимально повної та насиченої наукової роботи.

Характеризуючи методологію юридичної науки, варто підкреслити, що це

система філософсько-світоглядних підходів (матеріалістичного, ідеалістичного,

діалектичного, метафізичного), методів (загальнонаукових, групових і

спеціальних) та засобів науково-юридичного дослідження (емпіричних та

теоретичних), а також вчення про їх використання в пізнанні державно-правових

закономірностей [6, с. 215].

Зокрема варто звернути увагу на те, що значення методології

відображається у тому, які вона виконує функції. До них відносять наступні: 1)

визначення способів здобуття наукових знань, які відображають динамічні

процеси та явища; 2) передбачення особливого шляху, на якому досягається певна

науково-дослідницька мета; 3) забезпечення отримання всебічної інформації щодо

процесу чи явища, що вивчається; 4) сприяння введенню нової інформації до

фонду теорії науки; 5) забезпечення уточнення, збагачення, систематизації

термінів і понять у науці; 6) формування системи наукової інформації, що

базується на об’єктивних фактах і виступає логіко-аналітичним інструментом

наукового пізнання [7, c. 34].

Отже, при дослідженні тематики нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців в Україні передбачається 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



25

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.

Отже, можна резюмувати, що методологія вирішує проблеми пошуку

шляхів найбільш оптимального дослідження та ґрунтовного розкриття певної

проблематики.

Підводячи підсумки, слід констатувати, що методологія нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців в Україні – це

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 є невід’ємними один від

одного, перебуваючи у взаємодії, з метою отримання істинних об’єктивних знань.

Методи відіграють фундаментальну роль у методології. Поняття «метод»

має такі значення: 1) «шлях до чогось», шлях дослідження, шлях пізнання, теорія,

вчення, свідомий спосіб досягнення певного результату, здійснення певної

діяльності, вирішення певних задач; 2) спосіб пізнання явищ природи та

суспільного життя; 3) прийом або система прийомів, що застосовується в якій-

небудь галузі діяльності (науці, виробництві тощо) [1, с. 692]; 4) спосіб пізнання

дійсності та її відтворення в мисленні; 5) спосіб, прийом чи система прийомів для

досягнення мети або виконання певної дії [8, с. 429-430]; 6) є засобом, прийомом
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забезпечення й досягнення мети, має інструментальний характер і є системою

регулятивів [9, c. 208]; 7) метод – це спосіб, шлях пізнання і практичного

перетворення реальної дійсності, система прийомів і принципів, що регулюють

практичну і пізнавальну діяльність людей (суб’єктів) [4, c. 15]; 8) це абстрактно-

теоретичне вираження закономірностей пізнаваного предмета й самого процесу

пізнання, тобто це шлях пізнання, що спирається на деяку сукупність раніше

отриманих загальних знань [10, c. 26]; 9) сукупність прийомів і операцій, за

допомогою яких здійснюється пізнання. Метод є інструментом [11, c. 5-6]; 10)

органічно цілісна, складна система прийомів, способів, що використовуються для

пізнання предмета, розкриття закономірностей його функціонування і розвитку у

повноті і всебічності [12, c. 365]; 11) спосіб досягнення мети, сукупність прийомів

і операцій теоретичного, практичного освоєння дійсності; спосіб певним чином

організованої людської діяльності [7, c. 35].

Отже, на підставі вищенаведеного можна констатувати, що метод – це

об’єктивне теоретичне вираження процесів, які стосуються наукового пізнання

дійсності, що складається із сукупності правил, принципів, способів та прийомів.

Таким чином, метод наукового дослідження нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців в Україні є цілісною та

структурованою сукупністю способів, прийомів та принципів науково-

пізнавального дослідження, що є теоретичною основою наукового  дослідження

проблематики нормативно-правового забезпечення праці державних службовців в

Україні.

Основним базовим філософським методом є діалектика, що полягає у

вивченні явищ соціального буття, яке ґрунтується на загальних закономірних

зв’язках розвитку суспільства, держави і права. Діалектика – це найповніше і

всебічне вчення про розвиток як безкінечний поступальний, суперечливий,

стрибкоподібний процес, в якому домінує сходження від нижчого до вищого, від

простого до складного, від старого до нового. Найхарактернішою ознакою

розвитку є зникнення старого, віджитого і виникнення нового, прогресивного [13,

c. 75]. Відповідно до цього методу всі державно-правові явища взаємопов’язані
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один з одним, із суспільним життям та перебувають у динаміці. В основу їх

розвитку покладена дія законів переходу від поступових кількісних змін до

якісних. Тобто діалектичний підхід вимагає розглядати усі об’єкти наукового

дослідження у розвитку, взаємозв’язках і протиріччях. Діалектико-

матеріалістична теорія суспільного розвитку складає методологічну платформу

для дослідження і розуміння суті, закономірностей і соціальної цінності будь-

якого суспільного явища через призму минулого, сьогоднішнього і майбутнього

[14, с. 149].

Тому діалектичний метод у контексті дослідження нашої тематики вказує на

необхідність проведення наукового аналізу всіх явищ, які відбувалися в

суспільстві з моменту появи нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців в Україні, врахування умов та чинників для розвитку останнього.

Історичний метод має широкі пізнавальні можливості, оскільки: 1) він дає

змогу розкривати суть досліджуваних явищ у тих випадках, коли вона не є

очевидною, на підставі наявних фактів; виявляти загальне і таке, що

повторюється, необхідне й закономірне, з одного боку, і якісно відмінне – з

іншого; 2) дає можливість виходити за межі явищ, що вивчаються, і на основі

аналогій робити широкі історичні узагальнення та проводити паралелі; 3)

допускає застосування всіх інших методів, які вживаються в історичних

дослідженнях, але є менш описовим ніж історико-генетичний метод [15,

с. 187-188].

Отже, доцільно звернути увагу на те, що 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.

Системний метод є одним з головних напрямків методології наукового

пізнання, мета і завдання якого полягають у вивченні об’єктів в якості систем. У

літературі серед науковців немає єдиного підходу до розуміння та застосування

системного підходу. У доктрині наводяться наступні трактування чи визначення

системного підходу: 1) інтеграція, синтез розгляду різних боків явища або
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об’єкта; 2) адекватний засіб дослідження і розробки не будь-яких об’єктів, що

довільно називаються системою, а лише таких, котрі є органічним цілим; 3)

вираження процедур подання об’єкта як системи та способів їх розробки; 4)

широкі можливості для одержання різноманітних тверджень та оцінок, які

передбачають пошук різних варіантів виконання певної роботи з подальшим

вибором оптимального варіанта [16, с. 27-31].

Системний підхід зумовлений потребою одержання цілком конкретного

результату, коли неможливо чекати, що цей результат з’явиться сам собою,

природним шляхом, і доводиться конструювати його за умов часових та

ресурсних обмежень, зокрема ускладнення суспільних процесів [17, c. 9].

Виходячи з вищенаведеного, можна резюмувати, що при використанні

системного методу у процесі дослідження нормативно-правового забезпечення

праці державних службовців в Україні слід використовувати 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.

Схожим і наближеним до вищезазначеного є структурно-функціональний

метод. Він включає вивчення функціональних залежностей елементів системи,

єдності інститутів влади, відповідності їхньої дії (функціонування) потребам

суб’єктів, виявлення того, як реалізується потреба в пристосуванні системи до

середовища, що змінюється. Функціональний підхід вимагає вивчення залежності

між різними явищами і навколишнім середовищем. Наприклад, між рівнем

соціально-економічного розвитку і ступенем демократизації суспільства, між

економічним і політичним плюралізмом, між культурою, традиціями і

політичною активністю населення [18, c. 156]. Таким чином, структурно-

функціональний підхід при дослідженні тематики нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців в Україні передбачає наукове

дослідження взаємообумовленості та взаємозалежності соціальних, правових,

економічних, політичних, культурних факторів, які у своїй сукупності впливали
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та впливають на процес нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців в Україні.

Сутність порівняльно-правового методу полягає у порівнянні відмінних та

спільних рис між явищами [19, с. 15]. Досвід свідчить, що порівняльний метод діє

більш ефективно та якісно, якщо автор: 1) використовує найбільш суттєві

матеріали, які стосуються національного права у кожній країні; 2) використовує їх

як основу для поглибленого критичного аналізу; 3) пропонує власні висновки, які

мають значення для тлумачення свого національного права [20, с. 14].

Отже, 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.

З проведеного аналізу випливає, 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.

Виконаний теоретичний аналіз сприяв розумінню ролі того або іншого аспекту

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців в Україні та

його впливу на суспільні й державні процеси, становленню правової свідомості

населення, правових, соціальних, культурних та політичних цінностей.

1.2 Наукові інтерпретації та сутність нормативно-правового забезпечення

праці державних службовців в Україні

Для ефективного і правомірного виконання своїх функціональних

обов’язків державний службовець законодавчо забезпечується низкою

нормативно-правових актів, хоча й наразі не існує загальновизнаного поняття

«нормативно-правове забезпечення праці державних службовців». Тому метою
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нашого дослідження є розгляд всіх існуючих у науковій літературі підходів до

визначення цього поняття і надання власної його дефініції.

Оскільки періодично видаються нові нормативно-правові акти стосовно

забезпечення праці державних службовців та вносяться поправки до вже

існуючих, то, відповідно, ознаки й характерні особливості такого нормативно-

правового забезпечення дещо змінюються. Тому ще однією із задач, які ми перед

собою поставили, є визначення характерних ознак, притаманних сучасному

нормативно-правовому забезпеченню праці державних службовців.

Нормативно-правове забезпечення наукова література ототожнює з такими

поняттями як «правове забезпечення», «правове регулювання», «нормативне

регулювання».

У будь-якому разі всі вищенаведені процеси гарантуються шляхом

прийняття нормативно-правових актів. Тому визначимо наукові підходи до

трактування поняття «нормативно-правовий акт».

Існують різні тлумачення терміна «нормативно-правовий акт». Наприклад

К.Г. Волинка зазначає, що дане поняття у широкому сенсі є синонімом терміна

«законодавство», таким чином, нормативно-правовий акт – це

загальнообов’язкове офіційне рішення спеціально уповноваженого суб’єкта,

прийняте в певному порядку, яке встановлює нові правові норми, змінює або

скасовує вже наявні [21, с. 146]. На нашу думку, ототожнення понять

«нормативно-правовий акт» та «законодавство» є не зовсім правильним, оскільки

термін «нормативно-правовий акт» є похідним від поняття «законодавство» і не

охоплює кола функцій і завдань належних останньому.

О.Ф. Скакун вказує, що нормативно-правовий акт – це офіційний акт-

волевиявлення (рішення) уповноважених суб’єктів права, що встановлює (змінює,

скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних відносин; акт

правотворчості, який містить юридичні норми [19, с. 312-313]. На думку

Г.І. Щукіної, нормативно-правовий акт – це будь-яка сукупність діючих норм

права. Він покликаний виражати волю органу, що його видав, у вигляді нових,

оригінальних норм права [22, с. 193]. Ми погоджуємося з наведеними позиціями,
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але хотіли б додати, що нормативно-правовий акт у залежності від того, яким

органом він був виданий, має чітку сферу застосування та підпорядкування.

Дуже цікаву думку щодо дослідження проблематики нормативно-правових

актів висловлює О.Ф. Черданцев. Він зазначає наступне: 1) нормативний акт – це

акт правотворчості, що містить норми права. За його допомогою встановлюються,

змінюються або відміняються норми права; 2) нормативно-правовий акт – це

офіційний документ. Як і будь-який документ, він є носієм інформації, а саме

інформації про норми права. Як правовий акт, він володіє юридичною силою і

обов’язковий для усіх осіб, яким адресований. Це акт правотворчості, результат

діяльності компетентних державних органів, а тому акт владний. За допомогою

нормативних актів веління держави стають загальнообов’язковими; 3)

нормативний акт – це різновид юридичних актів. Його треба відрізняти від

застосування права, що мають конкретний індивідуальний характер, за

допомогою яких вирішуються конкретні справи. На відміну від них нормативний

акт має загальний характер. Його необхідно відрізняти і від актів тлумачення, в

яких дається роз’яснення норм права; 4) нормативні акти складають єдину

ієрархічну систему. Вона відображає ієрархічну систему державних органів.

Нормативні акти ієрархічно вищих органів володіють і вищою юридичною силою

щодо актів нижчих органів. Актами вищої юридичної сили є закони; 5)

нормативні акти приймаються лише в межах компетенції відповідних органів

згідно із законодавчою процедурою. Нормативні акти, прийняті поза

компетенцією або з порушенням встановленої процедури (порядку), не мають

ознаки легітимності, не володіють юридичною силою, тобто не обов’язкові для їх

адресатів [23, с. 219-220]. Дана позиція науковця є досить суттєвою та

аргументованою і чітко відображає всі основні характерні аспекти нормативно-

правових актів як таких.

Отже, на основі наведених визначень науковців щодо визначення поняття

«нормативно-правовий акт» наведемо власне трактування даного поняття:

«Нормативно-правовий акт – це прийнятий відповідним уповноваженим органом

державної влади офіційний письмовий документ, який має обов’язковість
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застосування, виражає владні веління та містить норми права, направлені на

забезпечення ефективності регулювання суспільних відносин».

Розглядаючи питання нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців, потрібно пам’ятати, що держава попередньо визначає основні трудові

функції державного службовця, на відміну від звичайних працівників, трудові

функції яких залежать від побажань та вимог роботодавця.

Ст. 3 Основного Закону України проголошує, що утвердження і

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [24].

Виходячи з цього, можна стверджувати, що правове забезпечення праці осіб, які

трудяться на благо держави, тобто державних службовців, є одним із

безпосередніх завдань державної політики у сфері трудового законодавства.

Серед нормативно-правових актів, які регулюють відносини із забезпечення праці

державних службовців в Україні, варто виділити такі: Конституцію України [24],

Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015, Закон України «Про

місцеві державні адміністрації» [25], Закон України «Про місцеве

самоврядування» [26], Закон України «Про службу в органах місцевого

самоврядування» [27], Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» [28],

Кодекс законів про працю України [29] та інші. Також зазначимо, що фактично

основними нормативно-правовими актами, на основі яких відбувається

упорядкування умов оплати праці державних службовців, порядок проведення

конкурсу на зайняття посади тощо, є постанови Кабінету Міністрів України.

Виходячи із наведеного переліку основних нормативно-правових актів, що

регулюють працю державних службовців, перейдемо до розгляду наукових

підходів до визначення терміна «нормативно-правове забезпечення».

Поняття «забезпечення» можна розглядати у багатьох аспектах.

Забезпечення може бути соціальним, фінансовим, інформаційним, матеріальним,

нормативно-правовим тощо. Термін «забезпечення» досить часто

використовується в юридичній літературі, але ми погоджуємося з думкою, що

його розуміння, здебільшого, домислюється тими, хто застосовує закон [30, с. 34].

Якщо взяти зміст неюридичного визначення даного поняття, то слово
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«забезпечити» означає створити надійні умови для здійснення чого-небудь;

гарантувати щось; захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки [31, с.

281]. Також у словнику української мови запропоновано визначати це слово «як

постачати щось у достатній кількості, задовольняти кого-, що-небудь у якихось

потребах; надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби до існування;

створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось;

захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки» [32, с. 18]. Як зазначає О.М.

Дручек, у загальноприйнятому розумінні під забезпеченням мають на увазі

надання (постачання) чогось у достатній кількості; створення повного і

достатнього комплексу умов, необхідних для здійснення чогось; надання гарантій

[33, c. 124]. Такі визначення науковців щодо поняття «забезпечення» дають

привід говорити про неоднозначність трактування наведеної дефініції. У

юридичній літературі часто використовують поряд або замість поняття

«забезпечення» терміни «реалізація», «гарантування», «регулювання»,

«здійснення», «охорона» тощо, які, звісно ж, мають різне значення, але в

контексті розгляду певних тематик використовуються як синоніми.

Звернімо увагу на те, що термін «правове забезпечення» найчастіше в

юриспруденції вживається по відношенню до прав людини. Наприклад

В.О. Демиденко, А.А. Опалева, О.В. Домбровська під правовим забезпеченням

прав людини вбачають, передусім, сприяння їх реалізації, охороні та захисту [34,

с. 9; 35, с. 12; 36, с. 13]. На нашу думку, розглядати термін «правове

забезпечення» варто у більш динамічній площині, тому ми підтримуємо позицію

авторського колективу підручника «Теорія держави і права» А.Ю. Олійника, С.Д.

Гусарєв, О.Л. Слісаренка, які вважають, що правове забезпечення – це вплив на

права і свободи громадян за допомогою певних юридичних засобів, насамперед,

норм права [37, с. 327]. У цьому ж напрямку мислить і О.І. Наливайко,

сприймаючи феномен забезпечення прав людини через призму діяльності органів

держави і місцевого самоврядування, громадських об’єднань і громадян,

спрямовану на  створення умов (гарантій) для правомірної і неухильної їх

реалізації і захисту [38, с. 22]. Порівнюючи дві останні і попередні позиції
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стосовно поняття «правовове забезпечення», варто вказати на відсутність

однозначності та односторонність поглядів у обох випадках. Є очевидним, що

правове забезпечення розглянуто окремо як стан і як процес. Тому погоджуємося

із трактуванням правового забезпечення як здійснюваного державою за

допомогою правових норм, приписів і сукупності засобів упорядкування

суспільних відносин щодо їх юридичного закріплення, реалізації, охорони,

захисту і відновлення [39, с. 392]. Така позиція, на наш погляд, є найбільш

аргументованою, але до неї варто додати, що, окрім всього іншого, правове

забезпечення також включає в себе процес правового регулювання цих самих

правових норм та приписів. Таким чином, поняття правового забезпечення у

наведеному значенні є втіленням нормативно-правового забезпечення, оскільки

воно побудоване на системі правових норм і приписів, які упорядковують

суспільні правовідносини.

Отже, на нашу думку, нормативно-правове забезпечення – це нормативно-

правові акти, направлені на регулювання та упорядкування правовідносини у

конкретних сферах суспільного життя для гарантування прав та виконання

обов’язків як певних державних органів та установ, так і кожної особи зокрема.

Розглядаючи почергово складові поняття «нормативно-правове

забезпечення праці державних службовців», зупинімо свою увагу на аналізі

фундаментального поняття «праця».

Згідно із статтею 43 Конституції України кожен має право на працю, що

включає можливість заробляти на життя працею, яку він вільно обирає або на яку

вільно погоджується [40, с. 126]. Отже, право на праця визначено Основним

Законом як одне із найважливіших прав кожної людини, за допомогою реалізації

якого забезпечується можливість задовольняти фізіологічні потреби кожної

особи.

В Академічному тлумачному словнику української мови запропоновано такі

визначення поняття «праця»: діяльність людини; сукупність цілеспрямованих дій,

що потребують фізичної або розумової енергії і мають своїм призначенням

створення матеріальних і духовних цінностей; труд [32, с. 522]. Фактично
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ідентичне визначення поняття «праця» запропоноване в Великому

енциклопедичному юридичному словнику: цілеспрямована діяльність людини, що

потребує фізичної та розумової енергії та орієнтована на створення матеріальних і

духовних цінностей [41, с. 723]. Оскільки праця є предметом суспільних та

наукових дискусій уже багато століть, то, на нашу думку, наведені

енциклопедичні визначення досить повно розкривають зміст даної категорії.

У науковій літературі, особливо в науці трудового права, поняття «праця»

дістало широкого дослідження. Наприклад автори підручника «Трудове право»

М.І. Іншин, В.І. Щербина та Д.І. Сіроха щодо філологічного значення терміна

«праця» стверджують наступне: по-перше, праця – це свідома результативна

людська діяльність; по-друге, в результаті цієї діяльності задовольняються

індивідуальні та суспільні потреби людей; по-третє, праця розглядається як засіб

задоволення індивідуальних потреб людини, бо це джерело отримання засобів для

її існування [42, с. 27]. Тобто науковці підтверджують надзвичайно важливе

значення праці для кожної людини, акцентуючи при цьому увагу й на її

суспільній значущості. На нашу думку, праця, окрім задоволення власних і

суспільних потреб, є ще й джерелом розвитку суспільства, тим фактором, який

дозволяє суспільству розвиватися і вдосконалюватися, а також забезпечує прогрес

всіх напрямів суспільного життя в цілому, й особистісних якостей кожного

працюючого зокрема.

Праця за своєю багатогранністю не поступається праву. Існує низка

теоретичних підходів, відповідно до яких праця розглядається як сфера

міждисциплінарних наукових знань (економіка праці, соціологія праці, психологія

праці, фізіологія праці, організація праці, управління працею, гігієна праці тощо).

Однією із своїх задач вважаємо встановлення грані, яка розмежовує працю та

роботу.

А.М. Лушніков та М.В. Лушнікова вважають, що поняття «робота» ширше

ніж поняття «праця». Якщо робота – це будь-яка діяльність, об’єктивована зовні,

то праця повинна обов’язково відповідати двом ознакам, які відображені в її

значенні: 1) це завжди доцільна діяльність, оскільки воля і цілеспрямованість
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притаманні тільки людині і трудитися може тільки людина; 2) це завжди

суспільно корисна (або щонайменше нешкідлива) діяльність. У цьому зв’язку

будь-яка протиправна діяльність, яка за визначенням шкідлива, не може бути

працею, хоча і може вимагати великого обсягу роботи [43, с. 31]. Виходячи із

наведених характерних особливостей, притаманних категорії «праця», ми

погоджуємося, що праця – це діяльність, основним результатом якої є корисний

ефект як для її носія, так і для суспільства. Праця була і залишається постійним

супутником кожної людини з моменту її появи і до сьогодення. Вона, на нашу

думку, ніколи не втратить своєї актуальності, оскільки процес будь-якого

вдосконалення є невід’ємним від процесу праці.

В.Е. Теліпко стверджує, що праця у сучасному суспільстві виступає

категорією загальносоціальною, економічною і, певна річ, юридичною.

Матеріальну основу будь-якого суспільства складає трудова діяльність людини,

яка, водночас, розвиває і удосконалює саму людину. Усі великі відкриття,

науково-технічний поступ – це результат великої праці багатьох поколінь людей

[44, с. 4]. Дана позиція ще раз засвідчує велику суспільну значущість праці. На

нашу думку, праця є основним каталізатором всього процесу розвитку людства.

Отже, розглянувши позиції науковців щодо визначення терміна «праця»,

наведемо його власне визначення. Праця – це основоположний вид свідомої

цілеспрямованої трудової діяльності людини, яка спрямована на задоволення

власних та суспільних потреб, забезпечення матеріальних і духовних цінностей,

головний каталізатор розвитку людства та збудник всіх процесів пізнання та

вдосконалення.

Здійснюючи поступовий аналіз поняття «нормативно-правове забезпечення

праці державних службовців» шляхом окремого розгляду його елементів,

зупинимо свою увагу на аналізі терміна «державний службовець», але зробимо це

після визначення поняття державної служби.

Великий юридичний енциклопедичний словник дає таке визначення поняття

«державна служба»: «Це професійна діяльність осіб, які займають посади в

органах державної влади та їх апараті» [41, с. 171]. У контексті права наведено
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визначення терміна «державна служба» у новому Законі України «Про державну

службу». Відповідно до нього державна служба – це публічна, професійна,

політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій

держави, зокрема щодо: 1) аналізу державної політики на загальнодержавному,

галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її

формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів

програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових

актів, проектів міжнародних договорів; 2) забезпечення реалізації державної

політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм,

виконання законів та інших нормативно-правових актів; 3) забезпечення надання

доступних і якісних адміністративних послуг; 4) здійснення державного нагляду

та контролю за дотриманням законодавства; 5) управління державними

фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням; 6) управління

персоналом державних органів; 7) реалізації інших повноважень державного

органу, визначених законодавством [45].

Слід наголосити, що в переважній більшості випадків поняття «державна

служба» розглядається саме з точки зору професійної діяльності.

О.Ю. Оболенський акцентує увагу на тому, що державна служба – це одна із

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

переконання, спеціальна освіта службовців [46, с. 5]. На думку К.Г. Волинки,

державна служба – це професійна діяльність осіб, які обіймають посади в

державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій

держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів [21, c. 97].

На основі останніх визначень досить легко можна визначити поняття «державний

службовець», але на даному етапі дослідження нашою метою є наведення

власного трактування терміна «державна служба». Отже, на наш погляд, державна

служба – це професійне виконання 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.
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Зазначимо, що трудова діяльність державної служби одночасно регулюється

нормами трудового та адміністративного права. Навівши найбільш загальні і

поширені визначення поняття «державна служба», перейдемо безпосередньо до

характеристики осіб, які виконують завдання і функції держави і займають посади

в державних органах, тобто до державних службовців.

С.Г. Стеценко дає таке визначення терміна «державний службовець»: «Це

особа, яка на законних підставах обіймає посаду в державних органах» [47, с.

144]. Особливу увагу в даному випадку варто звернути на момент, що державний

службовець обов’язково має обіймати посаду в державних органах, оскільки не

будь-яка особа, що працює в державних установах, є державним службовцем.

Також можна зустріти визначення поняття «державні службовці» через

категорію «службовці» – це соціальна група, головним призначенням якої є

здійснення на платній основі певних, необхідних для суспільства, функцій

шляхом виконання конкретних завдань у відповідних органах, установах

організаціях [48, с. 56]. Тобто термін «службовець» можна розглядати в

буквальному сенсі як особу, яка несе службу на користь суспільства, держави.

Відповідно, державні службовці – це група службовців, яка покликана служити

державі, виконуючи відповідні державні функції [48, с. 56]. Ю.М. Старілов

зауважує, що державний службовець – це працівник, що виконує ті чи інші

обов’язки відповідно до займаної посади на державній службі [49, c. 31]. Тобто

державний службовець, який служить на благо держави, отримує від неї певні

повноваження для виконання покладених на нього державних функцій і завдань

та реалізації наданих повноважень.

Найбільш ґрунтовні, на нашу думку, визначення поняття «державний

службовець» в аспекті саме трудового права, вивели в результаті своїх

дисертаційних досліджень І.П. Греков та М.І. Іншин.

Перший наголошує, що державний службовець – це громадянин України,

що має належну підготовку, який відповідно до укладеного трудового договору

займає посаду в державному органі, закладі, підприємстві, установі з метою

оплатного виконання державних функцій, завдань, повноважень [50, с. 158].



39

Подібне визначення державного службовця з точки зору службово-трудових

відносин вказаний науковець запропонував одним із перших, але воно достатньо

повно відображає зміст терміна.

М.І. Іншин вважає, що державний службовець – це фізична особа,

громадянин України, який, уклавши з державним органом, установою,

організацією трудовий договір, займає штатну посаду цього органу, має

спеціальну професійну підготовку щодо здійснення від імені держави наданих

йому повноважень і отримує за свою службу винагороду з Державного бюджету

[51, с. 12]. На нашу думку, остання позиція є найбільш обґрунтованою та

об’єктивною, оскільки характеризує всі суттєві особливості категорії

«державний службовець».

Варто звернути увагу на особливостях оплати праці державних

службовців, оскільки вони є достатньо своєрідними. Наслідком недостатнього

матеріального забезпечення праці осіб державного владного апарату є корупція

та некомпетентність деяких службовців, з чим безумовно необхідно боротися.

Г.Т. Завіновська виділяє фактично дві основні особливості оплати праці

державних службовців: 1) умови оплати праці державних службовців, розміри їх

посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються

Кабінетом Міністрів України; 2) джерелом формування фонду оплати праці

державних службовців є Державний бюджет України [52, с. 256]. На основі такої

позиції вченої стає зрозумілою безпосередня обопільна залежність державного

службовця і держави, оскільки держава надає йому відповідні повноваження,

забезпечує належним службовим місцем, встановлює умови праці та оплати

праці, а державний службовець зобов’язується  добросовісно виконувати

встановлені функціональні обов’язки у межах наданих повноважень згідно з

відповідними попередньо встановленими нормами та правилами.

Отже, державний службовець – це фізична особа, громадянин України,

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

Державного бюджету.

Для високопрофесійного виконання своїх службових обов’язків та

реалізації на належному рівні своїх трудових прав державного службовця

повинні влаштовувати умови праці, у чому не остання роль відводиться державі.

Обов’язки та права державного службовця лише тоді мають соціальний сенс та

значущість, коли вони забезпечені правовими й економічними гарантіями [53, с.

476-477]. Правові гарантії є саме тими чинниками, за допомогою яких

здійснюється правове забезпечення належних трудових умов для державних

службовців.

Зазначимо, що в багатьох країнах питання правового регулювання праці

державних службовців обмежено рамками лише однієї галузі права. З цього

приводу І.П. Греков зауважує, що, оскільки норми трудового законодавства

наділяють працівників належним рівнем захисту в процесі трудової діяльності, то

встановлення правового регулювання державної служби в межах норм лише

публічного права (конституційного, адміністративного), як це має місце в ряді

країн, призвело б до звуження правової захищеності досліджуваної категорії

службовців. Тому важливо при розгляді правового статусу державних службовців

керуватись їх ознаками як суб’єктів трудового права – визначальними для

встановлення ознак, притаманним учасникам інших правовідносин [50, с. 44]. Ми

підтримуємо такі роздуми науковця, бо вважаємо, що службово-трудові

правовідносини не можуть розглядатися в контексті лише однієї галузі права,

оскільки це значно звужує спектр їх реалізації та упускаються окремі аспекти

забезпечення й гарантування гідних умов для виконання покладених на цих

суб’єктів повноважень.

На підтвердження своїх слів наведемо позицію В.М. Манохіна, який

зазначає, що суть служби, як і інших видів соціальної діяльності, розкривається в

процесі праці, де складаються правовідносини двоякого роду. Це  правовідносини

між особою, що здійснює службову діяльність (службовець) та іншою особою

(об’єктом впливу). Ці правовідносини, оскільки вони виникли в процесі служби, є
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службовими правовідносинами. Але у зв’язку із службовою діяльністю

складаються і правовідносини іншого виду –  відносини службовця з іншими

особами за місцем його служби: з бухгалтерією, кадровою та іншими структурами

[54, с. 6]. Так, дійсно, із наведеного випливає, 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.

Вважаємо за необхідне зазначити, що на даний момент наукова юридична

література не дає визначення поняття «нормативно-правове забезпечення праці

державних службовців», але існують підходи до розкриття основних аспектів

праці державних службовців шляхом нормативно-правового забезпечення.

На основі всього вищевикладеного матеріалу надамо визначення поняття

«нормативно-правове забезпечення праці державних службовців». Отже,

нормативно-правове забезпечення праці державних службовців – це 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.

Так Г.В. Атаманчук, характеризуючи державну службу як одну з

найважливіших сфер державного управління і як явище соціальне, вказує на

наступні її ознаки: по-перше, державний апарат являє собою складну ієрархічну

структуру, в якій сотні тисяч людей займають різне посадове (функціональне)

становище і виконують різні соціальні ролі; по-друге, апарат управляє,

спрямовує, організує і регулює суспільні відносини; по-третє, стосовно

суспільства, представницької влади, громадян апарат реалізує обслуговуючі

функції [55, с. 351]. А.М. Слюсар однією із ознак державної служби називає

професійну діяльність. Це значить, що зайняття посади державного службовця

відбувається на професійних засадах, а державна служба є основним місцем його
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роботи [56]. Таке розуміння наштовхує на думку, що державний службовець, з

точки зору трудового права, суттєво відрізняється від звичайного найманого

працівника. З цього проиводу К.І. Кенік робить висновок, що від інших

категорій найманих працівників державних службовців відрізняє наступне: вони

займають посади тільки в державних органах; здійснюють владну діяльність

(організаційну, розпорядчу, керівну, контрольну), отже, наділені відповідними

владними й організаційно-розпорядчими повноваженнями; можуть застосувати

заходи державного примусу [57, c. 25].

Тобто державні службовці наділені особливими повноваженнями і служать

на благо держави і кожного її громадянина, саме тому держава шляхом

законодавчого регулювання службово-трудової діяльності повинна створювати

максимально сприятливі умови для забезпечення плацдарму їх якісної реалізації.

М.М. Клемпарський наводить такі характерні ознаки, притаманні

правовому забезпеченню службово-трудових відносин, які відрізняють їх від

інших видів суспільних відносин та надають їм особливого характеру: службово-

трудові правовідносини є суспільними відносинами, що виникають тільки між

громадянином України та конкретним державним органом чи інституцією; вони

виникають виключно на підставі нормативно-правового акта (актів), тобто

з’являються, змінюються чи припиняються згідно з конкретним приписом

правової норми; службово-трудові відносини є взаємними, тобто правам та

обов’язкам однієї сторони відповідно кореспондують права та обов’язки іншої

сторони; права та обов’язки сторін службово-трудових відносин чітко визначені,

індивідуалізовані, а, отже, є вольовими та мають персоніфікований характер [58,

с. 235-236].

Така позиція науковця, на нашу думку, є достатньо специфічною і в повній

мірі стосується саме праці державних службовців, не маючи відношення до

нормативно-правового забезпечення такої діяльності. Тому більш актуальним

при дослідженні ознак нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців буде абстрагуватися від властивостей, характерних для нормативно-

правового забезпечення. Оскільки нормативно-правове забезпечення
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здійснюється шляхом прийняття нормативно-правових актів, то розглянемо для

початку позиції науковців щодо ознак нормативно-правових актів.

О.Ф. Скакун серед ознак, притаманних нормативно-правовим актам,

виділяє наступні: 1) приймаються або санкціонуються уповноваженими

органами держави (правотворчими органами) або народом (через референдум);

2) завжди містять нові норми права або змінюють (скасовують) чинні, чітко

формулюють зміст юридичних прав та обов’язків; 3) приймаються з

дотриманням певної процедури; 4) мають форму письмового акта і точно

визначені реквізити; 5) публікуються в офіційних спеціальних виданнях з

обов’язковою відповідністю автентичності тексту офіційного зразка [19, с. 313].

Також перелік ознак нормативно-правового акта наводить

В.В. Ковальська, виділяючи такі особливості: 1) має державно-владний характер;

2) приймається в односторонньому порядку і має імперативний характер; 3) є

обов’язковим для виконання як для адресата, так і для безпосередніх виконавців;

4) має вольовий характер; 5) спрямований на досягнення певного правового

результату; 6) видається у вигляді письмового юридичного документа; 7)

приймається з тих питань, що відносяться до сфери компетенції органу, який його

видає; 8) видається з дотриманням визначених, офіційно встановлених процедур,

які передбачають порядок підготовки проекту, його обговорення, експертизи,

затвердження й інше [59, с. 239-240].

На нашу думку, нормативно-правовому забезпеченню праці державних

службовців притаманні такі ознаки як:

1) динамічність. Ознака динамічності нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців є дуже важливою. Її можна трактувати і як чинність, і як

дійсність, і як актуальність. М.О. Телюк наділяє ознаку чинності особливим

значенням, вказуючи, що набрання нормативно-правовим актом чинності – це

набуття характеру обов’язковості в системі законодавства, що є необхідною

юридичною передумовою дії закону. Окрім цього, якщо закон стає чинним

одночасно в цілому, то в дію може бути введений як одразу у повному обсязі, так

і частинами [60, с. 7-8]. Стверджуючи це, науковець має на увазі умову дійсності
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нормативно-правового акта, тобто період часу з моменту його прийняття і

введення в дію й до моменту втрати його дії. Динамічність нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців, зокрема, 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) приймаються

новий;

2) державно-владний та вольовий 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.

Отже, виходячи з вищепроведеного аналізу, можна констатувати, що

нормативно-правове забезпечення праці державних службовців має свою
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специфіку, характеризується особливою правовою природою та посідає окреме

самостійне місце. Нормативно-правове 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

працюватиме на благо народу України.

1.3 Генезис нормативно-правового забезпечення праці державних службовців

в Україні

Останнім часом в Україні спостерігається різка трансформація центральних

органів управлінської влади. Метою такої трансформації є максимальна

оптимізація державних владних органів, підвищення ефективності управління

державних установ, зниження штатної чисельності державних службовців для

скорочення витрат Державного бюджету на їх утримання. Всі ці та інші моменти

державного регулювання створюють умови більш раціонального нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців на сучасному етапі розвитку

нашої держави.

Питання забезпечення гідних умов праці службовців державного апарату з

боку безпосереднього роботодавця – держави – налічує багаторічну історію.

Нормативно-правові акти держави стосовно гарантування належного рівня

узгодженості між обома суб’єктами таких трудових правовідносин завжди

відігравали важливу роль у виконанні всього спектру державних функцій і

завдань. Особливо це стає помітним при дослідженні історичного розвитку

службово-трудових відносин між державою та особами, що виконують на основі

наданих повноважень її функції та завдання.
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Історичний генезис при розгляді категорії, що пройшла багатовікові етапи

розвитку, завжди дозволяє по-новому її розкрити та виявити суть проблематики,

базуючись на періодах історичних «злетів» та «падінь». Нормативно-правове

забезпечення в ракурсі історичного розвитку побудоване на сукупності

нормативних актів, які в тій чи іншій мірі направляли розвиток службово-

трудових відносин державних службовців у відповідне русло, чого змінити вже

неможливо.

У науковому просторі позицій щодо періодизації становлення та розвитку

нормативно-правового забезпечення державних службовців існує не так уже й

багато, причому більшість з них не мають єдиного підходу до визначення

ключових етапів даного історичного генезису.

Трудові взаємовідносини між державою та особами, які працювали на її

благо, виникли дуже давно. Становлення державної служби розпочалося разом із

створенням держави як форми організації суспільства. Виникнення даного

інституту – результат суспільного розвитку і викликаної ним необхідності

реалізації соціально значущих інтересів, що забезпечують нормальне

функціонування суспільства. Він виступає в якості найбільш оптимального

способу організації життєдіяльності і консолідації ресурсів суспільства [61, с. 58].

Така думка є досить слушною, оскільки наявність апарату державної влади є

однією з основних, не лише характерних ознак держави, а й головних вимог, без

яких держава не може існувати. Існування державної служби (служби в

державному апараті) – одна з визначальних ознак держави поряд з наявністю

суверенітету, влади, визначеної території, народонаселення, нормативно-правових

актів.

Як справедливо зазначено, державна служба стає тією основою, яка

дозволяє зміцнити державу, забезпечити функціонування її структур, зміцнити

державну владу, проводити в життя владні приписи [62, с. 57]. Саме тому

державна служба в цілому та забезпечення праці державних службовців в аспекті

історичного розвитку є досить важливою тематикою.
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Всебічне осмислення досліджуваної тематики неможливе без розгляду

історичного генезису її становлення та розвитку. Ще В.І. Ленін зазначав,  що

найголовніше, щоб підійти до цього питання з точки зору науки, – це  не забувати

основного історичного зв’язку, дивитися на кожне питання з точки зору того, як

відоме явище в історії виникло, які головні етапи в своєму розвитку це явище

проходило, і з точки зору цього його розвитку дивитися, чим це явище стало

сьогодні [63, с. 67]. Повністю погоджуємося з позицією видатного революціонера-

соціаліста, а тому вважаємо, що детальне дослідження нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців дозволить створити більш повну

картину нинішнього стану даного питання на теренах нашої країни.

Як ми зазначали, державна служба зародилася разом із створенням держави.

Так, найбільш поширеним служінням на благо держави за стародавніх часів була

військова служба. В законах Хаммурапі (1792-1750-ті рр. до н.е.) вказувалося, що

державні службовці за свою службу отримували земельну ділянку. Такими

державними службовцями були воїни (редуми та баіруми), які отримували в

довірче користування поле та сад та могли їх передавати у спадщину [64, с. 14].

Тобто вже на початку розвитку цивілізації сформувалися перші нормативно

закріпленні трудові взаємовідносини між державою та державними службовцями.

Безумовно, це зіграло свою роль у подальшому розмежуванні найманих

працівників та осіб, які перебувають на державній службі.

Оскільки сам факт зайняття особою посади державного службовця свідчить

про наявність певного державного правового забезпечення для отримання

можливості виконувати поставлені державою завдання і функції в межах

відповідних наданих повноважень, то будь-яка державна служба є трудовою

діяльність (працею) та регулюється законодавством. Виходячи з цього, можна

припустити, що перші випадки державного управління і державної служби

виникли більше п’яти тисяч років тому. Саме найдавніші країни Стародавнього

Сходу (Єгипет, Месопотамія, Фінікія, Ізраїль, Індія, Китай) започаткували

практику державної служби [65, с. 37]. Хоча в цих стародавніх державах ще не

існувало чітких норм та приписів стосовно регулювання та забезпечення праці
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державних службовців, але, на нашу думку, в цей період було закладено плацдарм

інституту державної служби.

Так у Месопотамії були письмові господарські документи – регулярні звіти

про стан царського майна – в яких є посилання на закони (що побіжно

підтверджує існування національного або внутрішнього права і законодавства,

попри відсутність у нашому розпорядженні текстів самих законів) [65, с. 37].

Основними досягненнями шумерів у цей період у галузі державної служби були:

створення перших держав із системою державного галузевого і територіального

управління, яке здійснювалося державними службовцями; розробка першої

ідеографічної системи писемності (клинопису); розвиток права і започаткування

писаного законодавства (як національного, так і міжнародного) та державної

статистики [66, с. 310]. Тобто можна констатувати факт, що державна служба

виникає паралельно із утворенням на даних територіях держав. Для набуття рис

державності будь-яка країна потребує наявності державного апарату, саме ця

ознака чи не найхарактерніше проявлялася за часів стародавніх цивілізацій.

У Стародавньому Римі теорія і практика державного управління та

державної служби, успадковані від Стародавньої Греції, набули подальшого

розвитку. Римський юрист ІІ ст. Гай написав перший підручник з римського права

«Інституції Гая» [65, с. 156]. Важливим джерелом останніх століть Римської

імперії стали імперські конституції, зокрема найвідоміша з них – Кодекс

імператора Юстиніана – була розроблено групою придворних правників [66, c.

311]. Ці стародавні пам’ятки світової культурної та юридичної спадщини одними

із перших розкривали зміст державних службово-трудових відносин. Також не

можна не звернути увагу на те, що Кодекс імператора Юстиніана був результатом

діяльності придворних працівників, тобто одного із видів тогочасних державних

службовців.

Приступаючи до розгляду даного питання після проведеного невеликого екскурсу

в історію становлення і розвитку державної служби та правових начал

регулювання праці державних службовців у стародавні часи, ми хотіли б

окреслити декілька характерних особливостей такої історичної періодизації. По-
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перше, історичний генезис нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців вирізняється тим, що предметом такого дослідження, на нашу думку,

є періодизація етапів не українського законодавства щодо прийняття нормативно-

правових актів стосовно праці державних службовців, а етапів входження

українських земель до складу різних державних утворень. Таких підхід, ми

вважаємо, більш доцільним, оскільки виокремлення етапів правового

забезпечення праці державних службовців на основі окремих законів є

актуальним для тих чи інших коротких проміжків часу і придатним на сучасному

етапі розвитку досліджуваної проблематики.

По-друге, у процесі подібного дослідження, на наш погляд, ключовим є не

праця державних службовців, а саме нормативно-правове забезпечення трудової

діяльності державних службовців, тобто та нормативно-правова база, на основі

якої в різні часи державні службовці виконували покладені на них державою

завдання та функції в межах відведених повноважень.

Отже, генезис становлення та розвитку нормативно-правового забезпечення

в історичному аспекті можна розглядати як періодизацію становлення та розвитку

службово-трудових правовідносин. Загалом у науковому просторі не існує

єдиного підходу до формування і розвитку державної служби. Напевно, єдиною

характерною особливістю, яка поєднує всі точки зору науковців, є те, що

державна служба не може бути розглянута відокремлено від державності.

Державність і державна служба – два взаємопов’язаних поняття.

І.П. Лаврінчук, вивчаючи розвиток державної служби в контексті розвитку

та формування правового положення державного службовця, виділяє чотири

етапи розвитку та формування державної служби: перший етап – часи феодальної

держави Київської Русі, другий етап – період козаччини, третій етап – влада

царської Росії на території України, четвертий етап – період панування радянської

влади [67, с. 27]. На нашу думку, дана позиція потребує певної корекції, оскільки

науковець не вважає за потрібне виділяти сучасний етап розвитку службово-

трудових правовідносин в Україні, який фактично і є періодом набуття
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можливості українським народом здійснювати державне управління у сфері праці

державних службовців.

О.Ю. Оболенський, досліджуючи історію державної служби на теренах

України та пов’язуючи її із «великими державними утвореннями українського

народу», розглядає такі етапи становлення цієї служби: середньовічна феодальна

держава Київська Русь (ІХ-ХІІ ст.), Галицько-Волинська держава (ХІІ-ХІV ст.),

Українська козацька республіка (середина ХVІІ-ХVІІІ ст.), Українська народна

республіка й Українська держава (1917-1920 рр.) [46, с. 46]. Судячи з усього,

наведений підхід науковця заснований на періодизації етапів самостійності

українських земель і можливостях незалежного нормативного регламентування

службово-трудових відносин. Але оскільки в наведеному історичному генезисі

відсутній сучасний етап нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців зокрема та державної служби в цілому, то ми змушені з таким

підходом не погодитися.

В.Я. Малиновський вдався до деталізованішого поділу періодів становлення

правового забезпечення праці державних службовців, зокрема вченим

виділяються часи Київської Русі; Галицько-Волинської держави; період, коли

Україна була під владою Литви і Польщі; окремо виділяється період Української

національної Революції (1648-1654 рр.); період Руїни (у відповідності до історії);

період від ХІХ до початку ХХ століття, в якому вчений розрізняє час влади

Російської імперії та окремо влади на деяких територіях України Австрійської

імперії, а також період з початку ХХ століття до 1917 року; період від 1917 до

1920 років (часи Центральної Ради, Українська гетьманська держава, УНР,

ЗУНР); 1920-1991 роки (становлення радянської влади та запровадження її

режиму, довоєнний період, післявоєнний період, період десталінізації, період

застою, період перебудови та розпаду Радянського Союзу); а також період від

початку здобуття Україною незалежності, в якому також виділяється початковий

етап незалежності, перехідний період, період від прийняття Конституції та

сучасна система організації публічної влади від 2004 року [68, с. 6-152]. Остання

класифікація етапів становлення та розвитку регулювання трудових відносин
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державних службовців є найбільш повною, всеохоплюючою та, на відміну від

попередніх прикладів наведення періодизації, містить та розкриває сучасний етап

розвитку державної служби в Україні.

Є.С. Черноног виділяє Русь княжої доби (ІХ-ХІІІ ст.), Русь-Україну

литовсько-польської доби (ХІV-XVI ст.), Україну козацько-гетьманської доби

(XVII-XVIII ст.), Україну у складі Російської імперії (XVIII-ХХ ст.), Україну

1917-1991 років (стан державної служби 1917-1920 років та 1920-1991 рокі)  і

сучасну Україну [65, с. 76-134]. Знову ж таки змушені наголосити, що подібний

розподіл є схожим з попередньою класифікацією, але менш деталізований. При

цьому така позиція цілком відображає, на нашу думку, всі найважливіші історичні

події на території України стосовно забезпечення та правового регулювання праці

державних службовців.

Провівши аналіз наявних підходів вчених до питання періодизації

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців, наведемо

власний погляд на історіографію нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців на теренах України. При викладенні власної позиції

«точкою опори» виберемо етапи розвитку української державності та входження

українських земель до складу різних державних утворень.

На думку істориків, державна діяльність у первісних державах зводилась до

трьох напрямів: 1) забезпечення захисту від чужоземного ворога, що вимагає

військової організації; 2) запровадження внутрішньої безпеки, до чого належить

покарання за проступки, судочинство, внутрішня поліція; 3) акумулювання

матеріальних засобів для утримання князя, війська й урядовців, що вимагає

фінансової організації [69, с. 39]. Перераховані функції та їх виконання утворили

основу для створення особливого різновиду праці з управління – праці державних

службовців.

Отже, наведемо власний підхід до класифікації етапів нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців: 1) ІХ ст. до н.е. – ІV ст.; 2) І

ст. до н.е. – ХІІІ століття; 3) ХІІІ – середина ХVІ століття; 4) середина ХVІ –
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кінець ХVІІІ століття; 5) кінець ХVІІІ – початок ХХ століття; 6) початок ХХ

століття – 1991 рік; 7) 1991рік – сьогодення.

Першим визначеним нами історичним періодом становлення та розвитку

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців є етап від

зародження першого на території України державного утворення, якому були

притаманні основні риси держави – Київської Русі.

На території сучасної України ще до часів об’єднання племен у Київську

Русь проживали різні племена, зорема такі: кіммерійці (ІХ-VII ст. до н.е.), таври

(ІХ-І ст. до н.е.), скіфи (VII-ІІІ ст. до н.е.) [70, с. 43]. Кіммерійці та таври були

повністю кочовиками і постійно змінювали своє місце проживання у районах

Північного Причорномор’я, тому їхні поселення не можна назвати державними

утвореннями, оскільки за наявності згрупованості та певної ієрархічності –

притаманних ознак державності – вони не мали меж, які визначали кордони їх

території. Скіфи, в свою чергу, мали набагато більше ознак державності. Це й

зародження майнового розшарування, збагачення родоплемінної знаті, вождів,

влада яких перетворювалася на спадкову, існувало рабство, зароджувалися класи,

серед скіфів-кочівників були «царські» скіфи, які панували над іншими

племенами, збираючи з них данину [70, с. 43-44]. Таким чином, було утворено

перші на українських землях сталі утворення, які мали елементи державності.

Факти наявності класового розшарування та племен, що збирали данину,

вказують на зародження різних видів службових відносин. Зокрема

найголовнішим державним службовцем був цар, також окремі службовці

займалися збором данини та виконували функції помічників царя.

Більш пізні скіфи жили у великих поселеннях – городищах, оточених

ровами і валами. Займалися в основному землеробством, а земля залишалася

власністю общин і щороку розподілялася між окремими родинами [70, с. 45]. У

таких скіфських племенах формувався певний апарат управління поселеннями, а

відповідальні особи займалися перерозподілом земель, що вказує на їх службові

обов’язки.
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До нашого часу не збереглося конкретних відомостей про прийняті норми

щодо регулювання праці державних службовців тих часів, тому можемо

передбачити, що подібних норм і не існувало, а службово-трудові відносини

забезпечувалися веліннями царя та загальновизначеними правилами тогочасного

суспільства.

Пізніше на території, яку займали скіфи та таври, було утворено грецькі

міста-держави (поліси) (VII-V ст. до н.е.). Найвідомішими містами того часу були

Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Тіра, Феодосія, Фанагорія, Танаїс, Керкінітіда [71,

с. 16]. Ці міста були рабовласницького типу, а рабовласників безпосередньо

можна вважати державними службовцями, які мали високий статус, а сенс їхньої

праці заключався у використанні рабської праці заради власного блага та блага

держави.

Отже, 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 говорити 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. Але якщо

враховувати фактори територіальної приналежності наведених кочовиків до

сучасних українських земель та створення передумов для подальшого

регулювання службово-трудових відносин на українських землях, вважаємо

цілком доцільним виділення цього історичного періоду.

Другим періодом становлення та розвитку нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців був етап зародження та розвитку

слов’янських племен на території сучасної України, утворення та розвиток

Київської Русі, її занепад – І ст. до н.е. – ХVІ ст.

Багато хто з науковців вважає саме період І-ІІ ст. до н.е. утворенням

української народності. М.С. Грушевський зазначає, що періодом зародження

української народності є час, коли українські землі заселили південно-східні,

українські племена, що виступали вперше в історичних джерелах під ім’ям антів
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[72, с. 5]. Такі історичні згадки дають нам лише інформацію про жителів, які

заселяли наші території в ті давні часи, але не розкривають систему побудови

тогочасних суспільних та державних відносин.

ІІ-VІІ ст. датується час проживання племен зарубинецької та черняхівської

культури [70, с. 48], але в контексті нашого дослідження забезпечення умов праці

державних службовців це особливого значення не має, оскільки якихось згадок

про особливості регулювання праці державних службовців у цей період у

науковій літературі немає. Однак існують згадки, що в період ІV-VІ ст. у слов’ян

поступово зростає майнова, соціальна нерівність, з’являються багаті і бідні,

причому багатими були насамперед родини вождів, їхніх дружинників та іншої

родоплемінної знаті [70, с. 49]. Такі свідчення дають підставу говорити про

збільшення соціальної значущості вождів та їх оточення, які згідно із стандартами

сучасного державного устрою являли собою державних службовців,

повноваження трудової діяльності яких попередньо встановлювалися на

родоплемінних зібраннях. Регулювання праці державних службовців на

подібному рівні відбувалося в окремих племенах аж до моменту об’єднання

східнослов’янських племен наприкінці ІХ – початку Х століття в єдину державу –

Київську Русь.

Варто зазначити, що Київська Русь була однією з найбільших і

наймогутніших тогочасних держав світу. Для здобуття зазначеного статусу

державі необхідна чітко побудована система управлінського апарату, який

складається з державних службовців. На нашу думку, першим і найголовнішим

службовцем, який трудився на благо держави, був Великий князь. А оскільки,

влада у період Київської держави, здебільшого, зосереджувалась у руках

правлячої династії князів, то, природно, виконання суспільно необхідних справ

доручалось Великим князем своєму найближчому оточенню – княжій дружині (як

у справах приватного, так і державного господарства). Виконавчі органи князя

були напівприватні-напівдержавні [69, с. 68]. Варто зазначити, що в ті роки особа

не мала права на власний розсуд розпоряджатися своїм життям, тому кожен
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виконував той вид праці, який за ним закріплювався незалежно від наявних

здібностей.

Представниками центральної влади на місцях на цьому етапі призначались

намісники, волостелі (відали адміністративними та судовими справами). У селах

населення обирало старост. Ці посадові особи одержували з жителів «корм» у

вигляді поборів різних видів за виконання управлінських функцій [73, c. 12].

Елементи найманої праці вже зустрічаються в різних станових сферах. Стосовно

вищого стану, то сфера його застосування – військова справа, служба у князя на

різних посадах (конюший, скарбник). При цьому перехід на службу до іншого

князя нерідко розглядався як державна зрада. Заняття ж іншої посади у цього

князя чи князя дружньої держави не тяглоза собою ніяких несприятливих

наслідків, здійснювалося з ласки (за згодою) князя і могло супроводжуватися

передачею нових земель у власність або користування підданого і збереженням

колишніх земель [74, с. 37]. Тобто дуже жорсткими були міри стосовно

добровільної зміни роботодавця та місця роботи, але також важливим моментом

було отримання винагороди за якісну та добросовісну працю, що є аналогом

нинішніх відносин між державними службовцями та державою щодо оплати

праці.

Як зазначає М. Ф. Владимирський-Буданов, розмір та порядок виплат

княжим службовцям за виконанні ними обов’язки був встановлений у головному

нормативному документі Київскої Русі тих часів – «Руській правді» [75, c. 607],

перша частина якого була видана за часів Ярослава Мудрого і мала назву –

Правда Ярослава, а друга вже після його смерті і називалася – Правда

Ярославичів [76, с. 137]. «Руська правда», безумовно, була першим осмисленим

нормативно-правовим актом, виданим на території України, і її прийняття стало

однією із перших спроб закріплення основних прав та свобод у письмовому

вигляді, тобто загальноприйнятому на території Київської Русі форматі.

Відносини в процесі управлінської діяльності за часів Київської Русі (що

була ранньофеодальною монархією) носили характер васалітету-сюзеренітету у

стосунках Великого князя (сюзерена) та феодалів (його васалів), які служили на
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засадах підданства і плати як такої за це не отримували (окрім милостей князя, що

мали вигляд дарунків: від цілих територій до окремих цінних речей). Тобто

державна служба була однією із форм повинності підлеглих, яку вони виконували

на користь свого правителя [73, с. 12-13]. На основі такої позиції можна

стверджувати, що державний службовець, як і будь-який інший працівник, був

зобов’язаний працювати на князя, але, на відміну від звичайного працівника, він

мав більш високий статус, що передбачав перелік переважних прав.

Підводячи підсумок цього етапу, зазначимо, що основним визначним

моментом даного 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. В

цілому ж окреслений період характерний проміжком часу від приходу на

територію сучасної України слов’янських племен, створенням шляхом об’єднання

цих племен могутньої держави – Київської Русі – і до моменту розпаду її у ХІІІ ст.

У цей період державні службовці були повністю підпорядкуваними своєму

правителю і виконували всі визначені ним завдання і функції.

Третій період історичного становлення та розвитку нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців в Україні (середина ХVІ – кінець ХVІІІ

століття.) характеризується перебуванням українських земель у складі Великого

князівства Литовського.

Передумовою входження українських територій до складу Великого

князівства литовського стало об’єднання великих східно-європейських держав

(прибалтійських, українських, білоруських князівств) заради протистояння

зовнішнім ворогам, якими на той час були татари та німецькі рицарі. З цього

приводу Ф.І. Леонтович вказує, що Велике князівство Литовське, окрім території

Литви, займало значну частину корінної і давньої Русь: Київську, Північну,

Волинську, Полоцьку, Туровську землі, тобто територію зародження і розвитку

всіх правових інститутів стародавньої Русі («Руська правда») [77, с. 3]. Нове

державне утворення управлялося князем і було представлене у формі феодальної

монархії, в якій, як і в будь-якому феодальному суспільстві, відносини будувалися
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на основі васалітету, що означало обов’язкову трудову повинність всіх без

винятку осіб, у тому числі і службовців.

У цей період активно почали видаватися нормативно-правові акти, за

допомогою яких регулювалися відносини найманої праці. Зокрема у 1588 році

було прийнято Статут Великого князівства Литовського. На думку Т.І. Довнара,

він став важливою віхою у розвитку не тільки литовського законодавства, але

справив значний вплив на правові системи Росії і цілого ряду держав Європи

(Білорусі, Польщі, України, Латвії, Естонії). Він навіть послугував зразком при

розробці в Росії Соборного Укладення 1649 року [78, c. 74]. Незважаючи на те, що

дана позиція висловлена білоруським вченим-істориком, вона є актуальною і для

України, так як українські території разом з білоруськими у той період часу

входили до складу Литовського князівства.

Положення служилих феодалів за цих часів істотно не змінилося. Вони як і

раніше могли переходити на службу до іншого князя, хоча і в межах Великого

князівства Литовського. У законодавстві закріплювалося положення, що князі,

пани і бояри можуть відлучатися в чужі землі, крім земель ворожих, аби в час

їхньої відсутності служба великокнязівська (тобто військова) аніскільки не

страждала [79, с. 297]. Загалом політику Великого князівства Литовського в

історичному аспекті прийнято вважати достатньо лояльною. Підтвердженням

цього може служити, зокрема, існування можливості у державних службовців

допомоги дружнім князям. За це вони не отримували ніяких штрафних стягнень і

при цьому укріплювали взаємовідносини князів.

Крім того, згідно з артикулом 15 розділу третього Статуту Великого

князівства Литовського (далі – Статут ВкЛ) 1529 року при такому переході

князівські слуги втрачали права на передані їм землі і маєток [80, с. 52]. У

артикулі 30 розділу третього Статуту ВкЛ 1588 року ця норма була вдосконалена,

нею були закріплені підвищені гарантії переходу службовців до інших панів:

«Якби який з підданих наших, будучи народу шляхетського, у князів або у панів,

або у кого іншого вислужив лежаче маєток, і будучи того маєтку власником, він

сам або нащадки його, а потім хотів би геть, тоді можна буде йому і нащадкам
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його піти геть, куди забажає, з усією живністю, майном і з усім своїм придбанням

і витратами або будівлями, що було в той маєток вкладено ...» [81, c. 369]. Такі

нововведення значно розширили можливості службовців, які отримали право

самовільно вибирати на кого працювати, якою діяльністю займатися, при цьому

не жертвуючи ні своїм положенням, ні свободою, ні майном.

Норми, що регулюють відносини, засновані на особистому наймі, містилися

також і в Статуті ВкЛ 1566 року, який прийшов на зміну Статуту ВкЛ 1529 року.

Наприклад, згідно з артикулом 15 розділу третього Статуту ВкЛ 1566 року

заборонялося займати державні посади особам, які не належать до стану шляхти

[82, c. 84]. Як бачимо, існуючі на той час стандарти розподілу прошарків

суспільства, не дозволяли звичайним селянам та городянам займати посади

службовців апарату управління, оскільки таке переважне право мали лише

шляхтичі.

Підводячи підсумок даного історичного етапу, на нашу думку, необхідно

наголосити, 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.

Четвертим етапом у класифікації періодів формування та розвитку

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців, на нашу думку,

є період з середини ХVІ до кінця ХVІІІ століття. Історичні рамки цього періоду

визначенні епохою існування Козацької держави та перебування українських

земель у складі Речі Посполитої.

Не можемо не згадати, що в цей час існувало і суто українське незалежне

державне утворення – Запорізька Січ. На думку М.І. Іншина, оскільки Запорізька

Січ представляла собою повноцінну державу із всіма притаманними їй ознаками,
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то і державна служба в ці часи характеризувалася сталістю, чіткістю повноважень

та функцій державних службовців, ієрархічністю посад, підпорядкованістю

підлеглих не на основі особистої залежності, а в силу займаної посади,

сплачуваністю [83, с. 7]. Ми підтримуємо таку позицію науковця і вважаємо, що

Козацька держава була одним з найбільш організованих державних утворень на

території України, тому цілком логічним є факт чіткої побудови структури

забезпечення праці державних службовців.

Провівши невеликий екскурс в історію, зазначимо, що Річ Посполита

виникла в результаті укладення Люблінської унії 1569 року, в результаті чого

було уторено союз двох держав – Великого князівства Литовського та Польщі [72,

c. 6]. Уже в 1575 році на елекційному сеймі польський магнат Ян Замойський

проголосив промову, в якій навів три головні засади існування польської шляхти:

шляхта сама обирає собі короля, сама творить собі закони, має повну владу над

своїми селянами [84, с. 140]. З цього моменту польська шляхта, яка й так мала

досить значні привілеї, почала використовувати належних їм селян на

рабовласницьких умовах. Також з прийняттям унії українські шляхтичі були

зобов’язані змінити православну віру на католицьку, інакше вони втрачали свій

авторитет, хоча й продовжували утримувати знатне положення. Чисельність

шляхти серед загальної кількості населення на українських землях складала 2-2,5

%, а кожен із шляхтичів володів 10-15 населеними пунктами [84, с. 142]. Але

вказані показники здебільшого стосуються польської шляхти, оскільки, як

зазначає О. Субтельний, українська шляхта здебільшого належала до її нижніх

верств. Це були люди, що отримали титул шляхтича, відбуваючи службу в

кавалерії (походи, охорона замків або кордонів, перебування на збройній

магнатській служб), яким отриманих земель вистачало ледве на те, щоб

прохарчуватися [85, c. 209]. Тобто, на відміну від литовського періоду панування

на українських землях, коли українські державні службовці-шляхтичі отримали

умови, ідентичні литовській шляхті, за польських часів польська шляхта значно

звузила повноваження українських службовців, окрім того, погіршення умов

праці супроводжувалося ще й переходом до католицької віри.
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Важливим моментом щодо забезпечення праці державних службовців є

період ХVІІ ст., коли на степових кордонах Центральної та Східної України

багатьох селян звільняти від зобов’язань перед феодалами за те, що вони несли

службу як прикордонна варта [85, с. 211]. Отже, селяни, які виконували службово-

трудові функції державних службовців, у разі сумлінної роботи отримували

звільнення від кріпацтва, що, звісно ж, було позитивною ознакою відносин у

сфері праці державних службовців.

Одним з найбільш значущих моментів цього періоду було прийняття

Конституції Речі Посполитої 03 травня 1791 року. Дана Конституція стала другою

в світі, випередивши на три місяці Конституцію Франції, але поступившись

Конституції США 1787 року. Важливим моментом у контексті нашого

дослідження є закріплення Конституцією Речі Посполитої основ державного

(конституційного) устрою, яким гарантувалися політичні і деякі соціально-

економічні права і привілеї перш за все багатим міщанам та дворянам, зберігалась

залежність селян від поміщиків, але проголошувалась опіка уряду над селянами

[86, с. 158]. Що стосується державних службовців, то Конституція розширювала

спектр їх можливостей та привілеїв. Проіснувала Конституція недовго, бо вже

1793 року була прийнята нова, яка проголосила право на зайняття шляхтою, окрім

державних посад, ще й посад релігійних та світських. Ці норми були прописані в

статті 11 Основного Закону [86, с. 159]. Як бачимо, більшість прийнятих правових

актів часів Речі Посполитої були спрямовані на розширення прав та свобод

державних службовців, посади яких займала шляхта та магнати.

21 квітня 1791 року було прийнято Закон «Про вільні королівські міста», п.

9. ст. 2 якого було обмежено рід діяльності міщан і сумісництво, тобто зайняття

одразу декількох державних посад, а п. 2 ст. 2 передбачалася платня для комісарів

і асесорів у розмірі, який визначений для відповідного відділу [86, с. 160]. Знову ж

таки можемо пересвідчитися у затверджені норм, що регулюють оплату праці

державних службовців.

Роблячи загальний висновок про основні риси четвертого етапу розвитку

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців, зазначимо, що
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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. У розглянутий проміжок часу було прийнято одразу дві конституції,

але жодну з них не можна назвати ні демократичною, ні гуманною, оскільки вони

принижували звичайних працівників  – міщан та селян, фактично обмежуючи їх

права на гідні умови праці до мінімуму, при цьому розширючи коло службово-

трудових можливостей і повноважень державних службовців.

П’ятий етап (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). Цей етап характерний

формуванням і розвитком капіталістичних відносин у суспільстві. Найбільш

характерною його рисою було прийняття так званого «фабричного»

законодавства.

К.Л. Томашевський висловлює думку, що коли на Заході робітниче

фабричне законодавство почало формуватися в основному завдяки активній

діяльності профспілок, то в Російській імперії – під впливом хаотичного руху,

загрози, що надходила від соціалістичної ідеології та радикальних політичних

поглядів [87, с. 24]. Всі ці загрози безпосередньо стосувалися і українських

земель, які після поділів Речі Посполитої (Польщі) увійшли до складу Російської

імперії. По суті законодавство Російської імперії щодо регулювання найманої

праці та праці державних службовців почало діяти з 30-х рр. ХІХ ст., коли втратив

чинність Статут ВкЛ 1588 року [87, с. 25]. У цей період українські землі у складі

Російської імперії було поділено на губернії, які підпорядковувалися окремому

департаментові Сенату. Зокрема перше відділення Третього апеляційного

департаменту розв’язувало цивільні справи, що надходили з Київської,

Подільської та Волинської губерній до 1840 року. Друге відділення у 1840-1847

рр. розглядало, крім правобережних, ще й справи лівобережних губерній. У

спеціально створеному 1763 року Четвертому департаменті Сенату розглядалися

карні апеляційні справи, що надходили на ревізію з українських правобережних і

лівобережних губерній. Згідно із Указом Олександра І від 27 січня 1805 року

відбувався перерозподіл справ, цього разу у П’ятому департаменті
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зосереджувалися карні справи з українських губерній одночасно з

великоросійськими. Шостий карний департамент розглядав справи з 27 губерній,

до числа яких віднесено й українські: Катеринославську, Таврійську, Херсонську,

і Слобідсько-Українську [88, с. 282]. Багато українських науковців не виділяють

період належності українських земель до складу Російської імперії як окремий

етап становлення і розвитку праці державних службовців в Україні, оскільки на

самостійних основах державна служба не розвивалася, будучи повністю

підпорядкованою імперській верхівці. З такою позицією складно не погодитися,

але все ж таки на основі губернської приналежності державного апарату до

окремих департаментів, на нашу думку, варто даний період розглядати серед

історіографії становлення і розвитку нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців.

Частина західноукраїнських земель входила до складу Австро-Угорської

імперії, а тому проігнорувати особливості нормативно-правового забезпечення

праці державних службовців на цій території буде неправильним.

29 січня 1874 року було прийнято розпорядження Угорського королівського

Міністерства юстиції щодо добових за відрядження та плати за перевезення

керівників судів, прокуратур, державних в’язниць, хімічних майстерень

відповідно до їх службових рангів та підпорядкованого їм службового персоналу.

Так, працюючі при королівській курії і вищих судах (трибуналах) чи королівських

апеляційних судах судді і судові службовці, незважаючи на різні умови

перевезення, отримують повну вартість добових та перевізних [88, с. 29]. Дане

розпорядження яскраво ілюструє, наскільки якісно держава брала участь у

нормативно-правовому забезпеченні гідних службово-трудових відносини,

надаючи можливості державним службовцям зосередитися виключно на

виконанні своїх посадових обов’язків. Також такі нормативні акти створюють

певний ефект змагальності, провокуючи службовців нижчого рангу максимально

активізуватися та сконцентруватися на процесі праці для подальшого службового

підвищення і отримання посадових переваг.
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Службовці І-ХІ рангу, перебуваючи у відрядженні в одній або більше

справах, отримували добові у зменшеному еквіваленті, а перевізні – залежно від

відстані у милях. Службовці, які належать до ХІІ рангу, відповідно одержували у

повному обсязі добові та перевізні залежно від відстані у милях. Слуги,

незважаючи на їх заробітну плату, отримують добові у розмірі 70 крейцерів [89, с.

767]. Зауважимо, що становище українського населення під владою австро-

угоських правителів було значно кращим ніж на землях у складі Російської

імперії. Західноукраїнська інтелігенція мала право займати державні посади та не

зазнавала такого жорсткого тиску з боку пануючої нації. Тому особи, яким

вдавалося отримати посаду державного службовця, користувалися достатньо

значними привілеями. Норми, закріплені у наведенному нормативно-правовому

акті, це тільки підтверджують.

1 липня 1890 року було прийнято Закон «Про сумісництво під час

виконання державних службових обов’язків», до якого внесено зміни 4 липня

1891 року. Згідно із Законом державні службовці не мали права обіймати більш

ніж одну посаду, що оплачується за кошти держави, повіту, громадського закладу,

що надає кредит, і виплата заробітної плати або добової винагороди, або будь-яка

інша виплата за яку контролюється державою [89, с. 796]. Тут можна спостерігати

обернену ситуацію до тієї, що була у Речі Посполитій, коли державні службовці

отримували ширший спектр трудових можливостей. Але, на нашу думку,

прийняття цього нормативно-правового акта є абсолютно аргументованим,

оскільки це значно знижує можливості службового зловживання та своєрідної

монополізації сфери службово-трудових відносин кількома високопосадовцями.

Також відповідно до цього Закону будь-який службовець, що має

спеціальність у галузі науки, літератури або мистецтва, має право працювати

також і у народній освіті, за умови, що його місце роботи знаходиться у тій самій

місцевості, де й основне місце роботи [89, с. 796]. Цей Закон мав досить чітке

спрямування. На нашу думку, він створював певні позитивні моменти, головний з

яких – обмеженість кількості займаних посад державними службовцями –

дозволяв уникнути маніпуляцій на державній службі та надати можливість
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працювати на благо держави більшій кількості осіб, знижуючи, окрім всього

іншого, рівень безробіття. Ще одним позитивним моментом даного нормативно-

правового акта є обмеженість видатків державного бюджету на оплату праці

службовцям, що займають більше однієї посади. Загалом, розглянутий

нормативний документ був досить далекоглядним та прогресивним свого часу,

оскільки, як ми вважаємо, він не поступається багатьом сучасним подібним

нормам, а по деяких окремих пунктах переважає їх.

У червні 1891 року було прийнято Закон «Про вдосконалення органів суду і

прокуратури на теренах Австро-Угорщини».

Параграф 22 цього Закону наголошував, що згідно з установленими

Законом загальними кваліфікаційними вимогами обійняти посаду королівського

верховного судді або відповідно до цього суддівську чи прокурорську посаду

(пункт 50 параграфа 3) мають право тільки ті, хто хоча б протягом п’яти років: 1)

працював суддею або прокурором у королівському уряді; 2) має практику

самостійної адвокатської або нотаріальної діяльності; 3) практику викладацької

діяльності як викладач університету або юридичної академії чи приватний

викладач; 4) служив у міністерстві юстиції, королівській курії, королівському

верховному суді, управлінні юридичних справ при казні.

А згідно з параграфом 23 для зайняття посади судді курії, відповідно до

вимог параграфа 4 статті 50 ще вищої суддівської чи прокурорської посади

відповідно до умов і вимог, перерахованих у параграфі 22, може бути

призначений тільки той, хто пропрацював у перерахованих вище пунктами 1-4

урядах протягом 10 років [89, c. 810]. Такі трансформації можна вважати значним

кроком вперед у покращенні якості кадрового персоналу державних структур за

рахунок вибору на високі службові посади осіб з великим досвідом роботи на

державній службі. Спеціалісти, які працюють у сфері службово-трудових

відносин більше 10 років і показують кваліфікований рівень знань та глибокий

практичний досвід, зазвичай спроможні вміло організувати процес праці

підлеглих, швидко та якісно знаходити вихід із складних службових ситуацій.
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Роблячи підсумок нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців у період перебування українських територій у складі двох імперій –

Російської та Австро-Угорської, порівнюючи умови для залучення українців до

державної служби та супровідне нормативно-правове забезпечення такої

діяльності на територіях, яким були підпорядковані українські землі, зазначимо,

що краще становище було у західноукраїнського суспільства, в тому числі і у

зв’язку з наявністю більш якісного правового регулювання. Однак у нас стосовно

даного періоду залишається двояке враження. 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. Тому на основі останнього

наведеного фактора у поєднанні із значимістю нормативних документів по

забезпеченню праці, прийнятих у цей період, стверджуємо, що виокремлення

такого етапу нормативно-правового забезпечення праці державних службовців є

виправданим кроком.

Шостий етап становлення і розвитку нормативно-правового забезпечення

праці державних службовців попередньо був нами визначений як проміжок часу з

початку ХХ століття по 1991 рік.

Початком цього періоду стало повалення монархічної влади та прихід до

керівництва країною більшовиків. Першим нормативно-правовим актом, який у

тому числі регулював трудові відносини державних службовців, став Декрет РНК

«Про восьмигодинний робочий день» [90, с. 10], який поширив обмеження

робочого дня на всіх працівників, зайнятих як по найму, так і на підприємствах та

у сфері господарювання.

Варто зазначити, що одразу ж після розпаду Російської імперії українці

зробили спробу створення незалежної держави. На думку О.Ю. Оболенського,

події 1917-1921 рр. увійшли в нашу історію як період визвольної боротьби. Однак

однією з основних причин невдач Української Народної Республіки (1917-1920

рр.) у цій боротьбі були саме кадрові проблеми [46, с. 53]. Вони могли виникнути
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саме через відсутність досвіду державного управління або не некомпетентність

вибраних державних службовців. За часів УНР нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців фактично не було здійснено, оскільки й

сама держава проіснувала короткий час.

1922 року було прийнято Кодекс законів про працю РСФРР, у статті 1 якого

зазначено, що норми Кодексу законів про працю поширюються на всіх осіб, які

працюють за наймом, у тому числі і на дому (квартирників), і обов’язкові для всіх

підприємств, установ і господарств (державних, не виключаючи і військових,

громадських і приватних, в тому числі і тих, шо роздають роботу додому), а також

для всіх осіб, які застосовують чужу найману працю за винагороду [91, с. 3].

Норми КЗпП 1922 року значно розширили та закріпили законодавчо категорії

працюючих осіб. Така політика повного контролю всіх сфер суспільного та

трудового життя була притаманна владним органам СРСР на протязі всього

періоду існування даної держави. Безумовно, що, окрім регулювання відносин

всіх категорій працівників, новий КЗпП забезпечував діяльність і найбільш

відповідальної, з точки зору виконання завдань і функцій держави, сфери – сфери

державних трудових відносин.

У цьому контексті також варто згадати такі нормативно-правові акти:

Положення «Про дисциплінарну відповідальність у порядку підлеглості»,

затверджене ВЦВК і РНК РСФРР 20 березня 1932 року [92]; Указ Президії

Верховної Ради СРСР від 31 січня 1957 року «Про затвердження Положення про

порядок розгляду трудових спорів» [93]; постанову державного комітету Ради

Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати від 14 січня 1969 року № 15

«Про затвердження кваліфікаційного довідника посад службовців» [94]. Хотіли б

звернути увагу на останній нормативно-правовий документ, оскільки в ньому

службовці завжди згадуються поряд з працівниками і особливо не

розмежовуються з ними. На нашу думку, це вплив стратегії КПРС, прийнятої на

ХХІ з’їзді партії у вигляді нової програми КПРС, яка наголошувала на

необхідності оволодіння навичками управління більш широких мас, внаслідок

чого робота в державному апараті у перспективі перестала б бути особливою
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професією [95, c. 97-98]. Така діяльність по вирівнюванню статусу всіх осіб була

притаманна комунізму, але державний службовець за таких обставин втрачав всю

специфічність своєї діяльності та статусу.

Протягом існування радянської держави приймались окремі положення і

закони, що відображали об’єктивні особливості службово-трудового положення

працівників, яких вони стосувалися. Серед них останніми за дією можна назвати

Положення «Про гoлoвних бухгалтерів», затверджене постановою Ради Міністрів

СРСР від 24.01.1980 [96], постанову Ради Міністрів СРСР від 02.04.1981 «Про

заходи щодо поліпшення контрольно-ревізійної роботи в міністерствах,

відомствах та інших органах управління» [97], Загальне положення «Про

юридичний відділ (бюро), головного (старшого) юрисконсульта, юрисконсульта

міністерства, відомства, виконкому ради депутатів трудящих, підприємства,

організації, установи», затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від

22.06.1972 [98], закони СРСР «Про прокуратуру СРСР» від 30.11.1979 [99], «Про

державний нотаріат» від 19.07.1973 [100], «Основи законодавства СРСР та

Союзних Республік про охорону здоров’я» [101], «Основи законодавства СРСР та

Союзних Республік про народну освіту» [102], статути і положення закладів

освіти різних рівнів, затверджені чи схвалені постановами Ради Міністрів СРСР

[103; 104; 105; 106], та інші нормативні акти стосовно конкретних сфер державної

діяльності.

Характеризуючи розглянутий етап становлення та розвитку нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців, ми дійшли висновку, що за

радянських часів інститут державної служби перебував у дещо статичному

положенні. Особливого розвитку за рахунок затвердження 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.

Отже, сьомим і останнім етапом досліджуваного генезису є період від

здобуття Україною незалежності і до сьогодення.
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Суверенній українській державі довелося зіткнутися із низкою проблем, які

вона отримала у спадок від Української РСР. Однією із них було питання

переходу від планово-адміністративної до ринкової економіки. Для здійснення

такого процесу не остання роль відводиться апарату державних службовців.

Основними нормативно-правовими актами для України по регулюванню

правовідносин у сфері державної служби стали Конституція України [24] та Закон

України «Про державну службу» [45]. Якщо вести мову про закріплення

правового забезпечення праці державних службовців у Конституції України, то

зазначимо, що всі основні права, у тому числі право на працю та право вільно

обирати вид діяльності (ст. 43) [24], регламентовано Основним Законом. Щодо

Закону «Про державну службу», то одним із головних його цільових направлень є

забезпечення всіх основних аспектів, притаманних службово-трудовим

відносинам.

Також одним із найважливіших нормативно-правових актів, на основі якого

відбувається забезпечення праці державних службовців, є постанова Кабінету

Міністрів України від 02 квітня 1994 року № 209 «Про управління державною

службою» [107]. Відповідно до цього документа було утворене Головне

управління державної служби при Кабінеті Міністрів України, що дало змогу

розпочати побудову якісної системи апарату службово-трудових відносин.

10 листопада 1995 року Указом Президента України було затверджено

Програму кадрового забезпечення державної служби [108]. Вона направлена на

розв’язання проблем соціально-економічних перетворень в Україні за рахунок

проведення єдиної державної кадрової політики, наукового обґрунтування

потреби державних органів та їх апарату у фахівцях, розроблення ефективної

системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних

службовців [108].

На даному історичному етапі було прийнято багато законів, які в тій чи

іншій мірі регулюють відносини у сфері державної служби, серед яких виділимо

такі: Закон України «Про прокуратуру України» [109], зокрема зазначимо, що ст.

6 проголошено неможливість працівників прокуратури належати до будь-яких
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політичних рухів чи партій; Закон України «Про освіту» [110], яким регулюється

система та основні моменти державного регулювання освітньої сфери трудових

відносин; Закон України «Про міліцію» [111], який, на нашу думку, є застарілим,

незважаючи на цілу низку поправок, і регламентує основні засади праці органів

міліції, їх посадові повноваження, права та обов’язки; Закон України «По

Національну гвардію України» від 16.03.2014 [112], який прийшов на зміну

Закону України «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України»

[113]; Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» [114]; Закон

України «Про охорону праці» [115], який також зазнав численних

доопрацювань, але це один із основоположних нормативно-правових актів

трудової сфери, який є однаково актуальним для всіх видів трудової діяльності;

Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину

незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність,

органів досудового розслідування, прокуратури і суду» [116], який скоріше

забезпечує права та свободи не державних службовців, а осіб, які певним чином

можуть постраждати від неналежного виконання службово-трудових обов’язків

працівниками зазначених державних структур; Закон України «Про

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»

[117], яким, як і попереднім, захищаються права пересічних громадян, що задіяні

в кримінальному, процесі від неправомірної діяльності посадових осіб; Закон

України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»

[118], який гарантує та передбачає заходи захисту посадових осіб, що можуть

постраждати внаслідок своєї професійної діяльності; Закон України «Про

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» [119],

яким передбачаються основні засади трудової діяльності силових структур по

боротьбі з організованою злочинністю; Закон України «Про звернення

громадян» [120], який збезпечує участь громадян у нормотворчій діяльності з

внесення пропозицій щодо поліпшення, в тому числі, сфери службово-трудової

діяльності державних службовців.
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На сучасному етапі розвитку державна служба потребує значного

реформування, оскільки, порівняно з попередніми періодами, праця державних

службовців, на нашу думку, стала менш ефективною, а посада державного

службовця фактично втратила свою престижність і перспективні молоді особи

схиляються до зайняття діяльністю в недержавному секторі економіки. Ми

вважаємо, що основною причиною такої проблеми є низький рівень оплати праці

державних службовців. Не можна не згадати про високий показник корупції

органів державної влади, у першу чергу через низьку матеріальну забезпеченість

такої діяльності. Вже новий Закон України «Про державну службу» [45] та

доопрацювання або прийняття інших супутних законів зможуть налагодити

механізм державної служби та повернуть її до переліку найбільш престижних і

бажаних напрямів працевлаштування перспективної молоді.

 Якщо окремо звернути увагу на кожен з етапів нормативно-правового

забезпечення державної служби, то стає зрозумілим, що апріорі процес

самостійного державного управління на українських територіях здійснювався

лише в часи Київської Русі, Козацької держави та на сучасному етапі після

здобуття незалежності. Але, на наш погляд, було б несправедливим знехтувати

періодами нормотворчої діяльності у сфері службово-трудових відносин

державних службовців за часів перебування українських земель у складі інших

державних утворень. За такої ситуації могло б скластися враження, що в ці

періоди української народності взагалі не існувало, але ж українські державні

службовці у складі тих державних установ також були присутні і займали своє

відповідне місце. Отже, на основі історичного генезису нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців можна констатувати, що інститут

державної служби в Україні має багатовікову історію, пройшов як етапи

фактичного занепаду, так і періоду підйому та вдосконалення.
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1.4 Специфіка сучасного стану законодавства у сфері праці державних

службовців в Україні

Здійснення соціально-економічних перетворень, пріоритет прав та свобод

людини і громадянина, утвердження принципу верховенства права, орієнтація на

європейську інтеграцію зумовлюють необхідність проведення адміністративної

реформи. Складовою частиною останньої є проходження державної служби, а

саме: правовий статус державного службовця, удосконалення його підготовки та

перепідготовки, підвищення кваліфікації, порядок прийняття на службу та її

припинення тощо.

З огляду на вищевикладене актуальним дослідженням є вивчення

нормативного регулювання праці державних службовців. З даного питання не має

однозначної думки ні серед науковців, ні серед практикуючих юристів. У першу

чергу це пов’язано з тим, що в доктрині на сьогодні чітко не визначена правова

природа трудових правовідносин у галузі державної служби, а, відповідно, і

питання щодо того, предметом якої галузі права є названі відносини та якими

нормами права вони мають регулюватися. Однак слід зауважити, що категорії

«право» та «законодавство» не є тотожними, а тому нормативно-правові акти, які

регулюють працю державних службовців, мають комплексний характер.

У юридичній науці досліджуване питання в тій чи іншій мірі вивчалося

багатьма вченими-правознавцями, зокрема такими: В.Б. Авер’яновим,

Ю.П. Битяком, Н.Б. Болотіною, М.І. Іншиним, Г.М. Жарковим, В.В. Лазором, П.Д.

Пилипенком, С.М. Прилипком, В.І. Прокопенком, О.І. Процевським, О.В.

Ставицькою, А.О. Селівановим, Г.І. Чанишевою, Н.М. Швець, П.І. Шевчуком,

О.М. Ярошенком та багатьма іншими.

Таким чином, виникає потреба на основі теоретичних підходів доктрини

теорії права та з урахуванням чинних нормативно-правових актів й інших джерел

дослідити сучасне законодавство України, яке регламентує працю державних

службовців з метою визначення його системи, об’єктивних закономірностей та

ознак, порядку побудови, ієрархії, а також можливих шляхів удосконалення.
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Категорія «законодавство» достатньо широко застосовується у законах та

інших нормативно-правових актах, науковій та публіцистичній юридичній

літературі, засобах масової інформації тощо. Проте на сьогодні жоден правовий

акт не містить визначення даного терміна. Наукові джерела визначають поняття

«законодавство» як систему нормативних актів, якими регулюються суспільні

відносини [121, с. 499], структурно упорядковану сукупність (систему)

нормативних правових актів, які знаходяться між собою в певному усталеному

співвідношенні [122, с. 326].

В юридичній літературі неодноразово звертали увагу на необхідність

легального закріплення відповідної дефініції. Це пов’язано із тим, що така

ситуація ускладнює правотворчу та правозастосовну діяльність, а також

систематизацію нормативно-правових актів [123, с. 21]. Таким чином, виникає

досить важливе теоретичне і практичне питання: що варто розуміти під поняттям

«законодавство»?

Аналіз доктринальних джерел свідчить, що в науці існує кілька підходів до

розуміння даної категорії. У першу чергу, слід розглянути питання

співвідношення категорій «закон» та «законодавство», оскільки від визначення

того, стосується останнє з названих лише законодавчих актів чи будь-яких

нормативних актів загалом, залежить його зміст.

Згідно з широким підходом поняття «законодавство» включає не лише

закони, але і будь-які інші нормативно-правові акти. Крім того, слід звернути

увагу, що вищезазначене поширене тлумачення даного терміна може стосуватися

не лише правових актів. Наприклад, концепція цивільного права України цією

категорією охоплює не лише закони і підзаконні акти, але й договори та звичаї

[124, с. 77].

Такий підхід до розуміння поняття «законодавство» пов’язаний з тим, що в

радянські часи домінувало уявлення про органічну взаємодію законів та актів, які

їх конкретизують та розвивають, про загальнодержавне значення не тільки

законів, але й актів уряду та інших органів державної влади, хоча ще в ті часи

зверталася увага на необхідність підвищення ролі законів та на те, що відомчою
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правотворчістю неприпустимо замінювати правотворчість законодавчих органів

[123, с. 25].

З даного приводу варто звернути увагу на Рішення Конституційного Суду

України № 12-рп/98 від 09 липня 1998 року (справа про тлумачення терміна

«законодавство»), у якому зазначено, що термін законодавство треба розуміти

так: ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови

Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету

Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції

України й законів України [125].

Таким чином, у вищеназваному рішенні Конституційний Суд України

роз’яснив, що категорію «законодавство» слід розуміти у широкому значенні.

Однак варто акцентувати увагу на тому, що таке тлумачення стосується лише ч. 3

ст. 21 Кодексу законів про працю України і не є єдиним та правильним для всіх

випадків застосування такого поняття, проте Суд не вказав у відповідному

рішенні, якими ознаками та критеріями потрібно керуватися для того, щоб

визначити, в якому значенні законодавець застосовує даний термін в тому чи

іншому випадку. Викликає інтерес те, що Конституційний Суд України прямо у

рішенні вказує на те, що застосування широкого розуміння дефініції

«законодавство» не є правильним.

На нашу думку, значне поширення, а також закріплення широкого підходу є

неприйнятним, оскільки фактично нівелюється значення Конституції України як

Основного Закону держави та інших законодавчих актів, відбувається розмивання

системи та ієрархії нормативних актів та підміна одних понять зовсім іншими.

Наступним підходом є вузьке розуміння категорії «законодавство». Під

«законодавством» розуміють лише закони, тобто загальнообов’язкові акти

найвищої юридичної сили, які приймаються у встановленому порядку.

Прихильники названого підходу аргументують свою наукову позицію тим, що

широкий обсяг поняття «законодавство» сьогодні не прийнятний, адже він знижує

значущість закону, стирає межі між законом і правом, що, у свою чергу, створює
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або відкриває шлях до створення неправових законів [19, с. 374]. Крім того, таке

розуміння даного терміна є зручним для органів виконавчої влади і може

використовуватися як легальний засіб «розмивання» закону, підміни його

підзаконними актами [126, с. 48].

Ми також вважаємо, що вузьке розуміння – найбільш прийнятне, оскільки

забезпечує певну правову визначеність та стабільність, утвердження принципу

верховенства права, забезпечує реальну найвищу юридичну силу законодавчих

актів, що, у свою чергу, створює передумови для належної правової регламентації

суспільних відносин. Також воно логічно випливає з конституційної засади

розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову, відповілно до якої лише

єдиний законодавчий орган має право приймати загальнообов’язкові нормативні

акти для всіх суб’єктів.

У юридичній літературі існують й інші підходи до розуміння поняття

«законодавство», але вони, як правило, грунтуються на двох вищерозглянутих.

Так, за традиційним підходом до складу законодавства входять законодавчі та

інші нормативно-правові акти, які приймаються вищими органами державної

влади – Президентом, Парламентом та Урядом [126, с. 47-48]. На нашу думку, не

слід перебільшувати значення підзаконних актів, які видаються главою держави

або вищим органом у системі виконавчої влади, адже вони у будь-якому випадку

не мають такої юридичної сили як закони.

У доктрині також наявний поміркований підхід, який ще можна назвати

перехідним. Він базується на вузькому розумінні категорії «законодавство», але

його представники вважають за можливе на сьогодні включати до складу

досліджуваного поняття не лише закони, але й засновані на них підзаконні акти,

оскільки відмовитися від широкого тлумачення терміна «законодавство» і

перейти до більш вузького його трактування відразу неможливо [127, с. 5-7].

Однак у майбутньому з метою забезпечення принципу верховенства законів має

право на існування лише категорія «законодавство» як сукупність виключно

законодавчих актів.



75

Таким чином, найбільш обгрунтованим та виправданим є вузький підхід, за

яким «законодавство» − це належним чином упорядкована сукупність

нормативно-правових актів найвищої юридичної сили – законів, що створює

внутрішньоузгоджену та внутрішьообумовлену єдину зв’язану систему

законодавчих актів України. Проте для забезпечення такого тлумачення терміну

потрібно здійснити наступне: 1) закріпити легальне визначення поняття

«законодавство» у Конституції України; 2) практично його реалізувати шляхом

приведення у відповідність до конституційного визначення цього поняття всіх

підзаконних нормативно-правових актів.

Щодо законодавства про працю, то аналіз доктринальних джерел свідчить,

що в переважній більшості серед науковців-правників поширене широке

розуміння терміна «трудове законодавство». Під ним розуміють складну,

системну правову категорію, яка охоплює різні за юридичними властивостями та

характером законодавчі акти України [128, с. 17-18].

Розглядаючи питання про правове регулювання трудових правовідносин,

слід зазначити, що частіше застосовують категорію «джерела» ніж

«законодавство», оскільки для трудового права характерною є наявність значної

кількості різноманітних формально визначених форм встановлення і виразу

загальнообов’язкових правил поведінки, які не завжди дістають своє вираження в

нормативних актах.

У ст. 4 Кодексу законів про працю України визначено, що законодавство

про працю складається з Кодексу законів про працю України та інших актів

законодавства України, прийнятих відповідно до нього [129, с. 74]. З аналізу

наведеної норми можна зробити висновок, що вона не в повній мірі відображає

структуру сучасного трудового законодавства України. Такий стан речей цілком

можна пояснити застарілістю чинного кодифікованого законодавчого акта, який

регулює трудові відносини, адже останній було прийнято у роки СРСР і він

відображає радянську модель трудового законодавства, де провідне місце

надавалося саме Кодексу законів про працю.
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У роки незалежності України неодноразово робилися спроби розробити

новий кодекс щодо регулювання питань у галузі праці, але, на жаль, на сьогодні

жоден з них так і не був прийнятий. Одним з останніх законопроектів у даній

сфері був проект Трудового кодексу України № 1108.

І чинний Кодекс законів про працю України, і проект Трудового кодексу

України [130] застосовують широкий підхід до розуміння категорії

«законодавство».

Для більш глибокого осмислення досліджуваної правової категорії слід

розглянути її особливості. У першу чергу варто звернути увагу на провідне місце

нормативно-правового акта у регулюванні трудових відносин. У науці

нормативний акт у сфері праці визначають як прийнятий уповноваженим

державним чи іншим органом у межах його компетенції офіційний письмовий

документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права в царині трудового

права, носить загальний чи локальний характер та застосовується неодноразово

[131, с. 51]. Значне поширення нормативно-правових актів пов’язано з тим, що

вони мають визначений зміст, чітке формулювання правових приписів, письмову

форму, особливий порядок прийняття, процедуру оприлюднення тощо.

Крім того, особливістю законодавства про працю є значна кількість

різноманітних нормативних актів, якими регулюються трудові правовідносини.

Причиною цього є потреба у комплексному вирішенні всіх питань, які виникають

у трудовій сфері з метою забезпечення цілісності регламентації багатоманітних

відносин у галузі праці.

Особливістю також є те, 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.
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Ознакою трудового законодавства є наявність достатньо значної кількості

нормативних актів колишнього СРСР, які згідно із Законом України «Про

правонаступництво України» від 12 вересня 1991 року продовжують діяти за

умови, якщо вони не суперечать Конституції України та законам України.

Прикладом таких правових актів є, наприклад, «Положення про умови праці

надомників», затверджене постановою Державного комітету СРСР з праці та

соціальних питань та Секретаріату ВЦРПС № 275/17-99 від 29 вересня 1981 року

[132, с. 859].

Крім того, у законодавстві про працю особливе місце займають акти

Міністерства соціальної політики як центрального органу виконавчої влади, який

реалізує державну політику у сферах зайнятості населення, трудових відносин

тощо, зокрема накази, якими затверджуються інструкції, положення, регламенти

та форми актів, які містять нормативні положення.

Для трудового законодавства характерною є наявність актів

конститутивного характеру. Наприклад, типових правил, положень тощо, які

використовуються як зразок при розробці локальних нормативних актів на

підприємствах, в установах і організаціях. Такі акти самі не забезпечують

регулювання трудових відносин, а вимагають прийняття на їх основі локальних

актів, котрі і здійснюють регулятивну функцію [133, с. 36].

Особливістю законодавства про працю є наявність локальних актів, які

розробляються і приймаються безпосередньо на підприємствах, в установах,

організаціях. У таких актах відображається специфіка умов виробництва, а також

конкретизуються і доповнюються нормативні положення в межах прав, наданих

відповідним суб’єктам [132, с. 859]. Локальна нормотворчість спрямована на

встановлення локальних правових норм, необхідних для ефективного

забезпечення праці, і на первинне правове регулювання соціально-трудових

відносин в організації [134, с. 132].

Складовою частиною законодавства про працю є міжнародні договори,

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
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Законодавство про працю характеризується єдністю і диференціаціією.

Єдність полягає у наявності горизонтальних і вертикальних нерозривних зв’язків

між правовими актами, що забезпечує їх цілісність, єдність змісту та

зумовлюється предметом і методом правового регулювання трудових відносин,

схожими цілями, принципами тощо.

Диференціація законодавства про працю викликана наявністю об’єктивно

обумовлених закономірностей розвитку трудових відносин і їх поділу на різні

галузі економіки, географічні і кліматичні особливості, характеру праці тощо. Всі

без винятку нормативні акти утворюють у своїй сукупності єдину систему, яка є

цілісною, внутрішньо структурованою та організаційно відокремленою.

На думку В.Л. Костюка, трудове законодавство – це система нормативно-

правових актів, які ухвалюють уповноважені органи державної влади, місцевого

самоврядування, посадові особи відповідно до закріплених за ними повноважень

для правового регулювання суспільно-трудових відносин, встановлюючи правила

поведінки їх учасників [128, с. 17]. Інші вчені, наприклад Г.І. Чанишева та Н.Б.

Болотіна, визначають трудове законодавство як сукупність нормативно-правових

актів про працю [135, с. 36]. Аналіз наукових джерел свідчить, що в переважній

більшості науковці беруть за основу дефініцію поняття «законодавство» з теорії

права. Ми вважаємо, що таке визначення носить загальний характер і повністю не

відображає специфіку саме трудових правовідносин, а тому потребує уточнення.

Таким чином, законодавство у сфері праці – це сукупність

загальнообов’язкових, формально-визначених і об’єктивно структурованих

нормативних актів: міжнародно-правових актів, законодавчих актів та інших актів

нормативного характеру, що знаходяться у взаємозв’язку і взаємозалежності та

якими регулюються трудові відносини між їх суб’єктами, а також забезпечується

як єдність, так і диференціація регулювання праці.

З урахуванням вищевикладеного можна визначити наступні ознаки

сучасного законодавства про працю: провідне значення нормативно-правового

акта; велика кількість підзаконних актів; застарілість нормативної бази; особливе

значення локальних актів; наявність значної кількості актів конститутивного
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характеру; поширення на неперсоніфіковане коло суб’єктів трудових

правовідноcин.

Досліджуючи питання законодавства про працю державних службовців,

слід розпочати з проблем, які виникають при його розгляді. У першу чергу слід

звернути увагу на складнощі, які пов’язані з відсутністю в теорії права єдиного

погляду на правову природу правовідносин, що виникають при проходженні

державної служби.

Нами вже зазначалося вище, що особливістю законодавства про працю є

єдність та диференціація. Таким чином, правові норми, які покликані регулювати

суспільно-трудові відносини, мають загальний і спеціальний характер. Загальні

норми поширюються на усіх працівників, а спеціальні – лише на окремі їх

категорії [136, с. 31]. Отже, специфіка роботи державних службовців зумовлена

потребою ефективно і компетентно здійснювати діяльність у сфері державного

управління.

Однак варто зауважити, що у науковій літературі є й інші підходи до

розуміння законодавства, яке регламентує працю державних службовців. Вони

виникли ще в часи колишнього СРСР, з вищевикладеним, зокрема, не

погоджуються представники науки адміністративного права, стверджуючи, що

відносини, які виникають у процесі проходження державної служби, складають

предмет адміністративного права [137, с. 71].

Аргументи прихильників публічного характеру державної служби, а отже, і

принципово іншого розуміння законодавства про їх працю, пов’язані з тим, що,

вступаючи на державну службу, особа стає учасником не тільки трудових, а й

державно-службових відносин, останні виникають при наявності трудових

відносин у поєднанні з трудовим договором на основі відповідного

адміністративного акта. Саме адміністративному акту було надано вирішальне

значення чинника виникнення державно-службових відносин між державою та

державним службовцем, оскільки через нього здійснювалося вираження волі

держави на уповноваження службовця діяти від її імені [138, с. 73-74].
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Такий стан речей призвів до того, що останнім часом досить активно в

юридичній літературі обговорюється питання про службове право як самостійну

галузь права. Науковці, які підтримують виокремлення нової галузі права,

звертаються до історичних особливостей становлення інституту державної

служби у нашій країні, зарубіжного досвіду регулювання діяльності державних

службовців, тенденцій розвитку українського права та вітчизняної судової

практики [139, с. 65-70].

Проте відносини щодо праці державних службовців мають приватно-

правовий характер, а отже, і регулюються актами трудового законодавства. Це

обумовлено рівністю сторін таких відносин, їх договірною природою, вільним

волевиявленням та іншими ознаками, які вказують на відсутність державно-

владного зв’язку між працівником-державним службовцем та роботодавцем в

особі органу влади.

Поряд із цим, не слід відкидати і наявність елементів адміністративного

права при проходженні державної служби. У науковій літературі справедливо

вказується, що правовідносини, які виникають у зв’язку із вступом на службу,

мають подвійний характер. Стосовно повноважень, якими наділяється особа,

вступаючи на службу для виконання функцій держави, то це, безперечно, владні

повноваження. Якщо ж вести мову про відносини державного органу та особи,

яка вступає на службу, то такі відносини навряд чи носять державно-владний

характер, що підтверджується співвідношенням рис такого роду правовідносин з

ознаками найманої праці [140, с. 101].

Вивчення доктринальних джерел свідчить, що в більшості випадків

науковці не розкривають поняття «законодавство у сфері праці державних

службовців», а тому, на нашу думку, виникає потреба надати визначення такого

терміна. Отже, законодавство у сфері праці державних службовців можна

визначити як 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
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державними службовцями при вступі, проходженні, просуванні і припиненні

ними державної служби в Україні.

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.

У загальнотеоретичному значенні класифікація – це поділ предметів на

певні види, який здійснюється за відповідним критерієм так, що кожен вид займає

чітко визначене місце щодо інших у загальній системі таких предметів. Вона є

найважливішим засобом наукового пізнання, прогнозування, управління,

знаходить широке застосування у всіх галузях людської життєдіяльності. Потреба

в класифікації правових документів виникла одночасно з появою самого права,

тому що однією з фундаментальних властивостей людського розуму є прагнення

до систематизації своїх знань [141, с. 98].

Завдяки класифікації вирішуються наступні проблеми: 1) упорядкування

знань про документи, а саме визначення ієрархії документів у суспільстві; 2)

розв’язання багатоаспектних практичних завдань роботи з документами для їх

ефективного пошуку, використання, збереження тощо [142, с. 36].

Потреба в класифікації законодавства про працю державних службовців

обумовлена тим, що в роки незалежності в Україні відбулися істотні зміни у всіх

суспільних сферах, що обумовило зміну змісту багатьох нормативних актів,

приведення їх у відповідність до міжнародних договорів тощо; також значно

збільшилася кількість нормативно-правових актів, які регулюють питання

трудових відносин у державній службі, що зумовлює необхідність визначення їх

місця в загальній системі; крім того, за роки незалежності нашої держави

відбулося багато трансформацій, пов’язаних з частою зміною статусу, назв,
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компетенції тощо органів державної влади, що потребує точного встановлення

юридичної сили, значення і місця різних нормативних актів тощо.

Різноманітність актів законодавства у сфері праці державних службовців

створює можливості для здійснення їх широкої класифікації за багатьма

критеріями.

Однією з найпоширеніших в юридичній літературі класифікацій

нормативних актів є класифікація за суб’єктом нормотворчості, яка включає такі

елементи: 1) закони України; 2) нормативно-правові акти Верховної Ради

України; 3) укази і розпорядження Президента України; 4) постанови і

розпорядження Кабінету Міністрів України; 5) накази, інструкції міністерств та

інших центральних органів виконавчої влади [143, с. 67].

Недоліком такої класифікації є те, що нею не охоплюються міжнародні

договори, які, як правило, приймаються органами міжнародно-правового

регулювання, а ратифікуються Верховною Радою України. Крім того, поза увагою

залишаються локальні нормативно-правові акти та акти соціального партнерства.

За сферою дії акти законодавства у сфері праці державних службовців

поділяють на: 1) загальні; 2) локальні [144, с. 23].

Така класифікація є занадто вузькою, адже вона не вказує, які саме акти

законодавства належать до загальних, що з огляду на їх велику кількість важко

назвати виправданим. Крім того, на нашу думку, надання надмірного значення

локальним актам є не зовсім виправданим.

Наступним критерієм для класифікації є національна приналежність акта

законодавства. За ним законодавство поділяється на: 1) міжнародні акти; 2)

національні акти [145, с. 90-92].

Названа класифікація теж є досить вузькою та поверховою, адже і

міжнародні акти мають широку структуру, оскільки включають: двосторонні та

багатосторонні міжнародні договори, акти Міжнародної організації праці, які

ратифіковані Україною. Ще більш складну структуру мають акти національного

законодавства.
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Таким чином, можна зробити висновок, що наявні класифікації більш

притаманні для законодавства про працю загалом ніж для сфери державної

служби, оскільки не відображають її специфіку. Тому ми вважаємо за потрібне

дати наступну класифікацію законодавства у сфері державної служби за

критерієм обсягу правового регулювання: 1) загальні акти – поширюються на всіх

найманих працівників, у тому числі і державних службовців; 2) спеціальні акти –

поширюються на всіх осіб, які мають статус державного службовця; 3)

спеціалізовані акти – поширюються лише на окремі категорії державних

службовців.

Із названого вище випливає, що 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); значна

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

норми такого законодавства; особлива сфера регулювання суспільних відносин –

державна служба в Україні.

Запропонована вище класифікація законодавства про працю державних

службовців відображає природу трудових відносин у сфері державної служби, її

внутрішню диференціацію та закономірності розвитку інституту державної

служби в Україні.

Для характеристики відповідного законодавства варто виходити з критерію

ієрархії нормативних актів.

Міжнародно-правовий рівень обумовлений процесами глобалізації, які

становлять невід’ємну частину сучасних інтеграційних процесів у суспільстві

загалом.

Під міжнародно-правовим регулюванням праці розуміють здійснювану на

міжнародному рівні діяльність держави і міждержавних об’єднань (організацій)

щодо правового впорядкування відносин у сфері праці, їх юридичного

закріплення, охорони та розвитку [131, с. 56].
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Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною

національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які

суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін

до Конституції України [24].

У ст. 8-1 Кодексу законів про працю України ці положення

конкретизуються таким чином: якщо міжнародним договором або міжнародною

угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила ніж ті, що містить

законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного

договору або міжнародної угоди [129, с. 52]. Аналогічна норма міститься і в ст. 19

Закону України «Про міжнародні договори України» [146].

У юридичній літературі таке рішення законодавця критикується, оскільки

на конституційному рівні Україна не визнала пріоритет міжнародних актів над

внутрішнім законодавством, що суперечить міжнародним договорам України.

Таким чином, незважаючи на законодавче закріплення пріоритету міжнародно-

правових норм, неясними залишаються питання остаточної ієрархії джерел

трудового права, а, отже, правильне їх застосування до трудових відносин [147,

с.173].

Проте міжнародно-правові акти становлять досить значну частину

законодавства про працю, а значить, вони поширюються і на найманих

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 для будь-яких інших, 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.

Міжнародні акти, які регулюють працю державних службовців (переважно

це багатосторонні міжнародні договори), мають свої особливості. Це пов’язано з

тим, що у них встановлюються загальні засади правової регламентації праці, які

поширюються, у тому числі, і на державних службовців в Україні.
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Щодо двосторонніх договорів, то вони не належать до законодавства у

сфері праці державних службовців, адже ними регулюються питання праці

громадян України за межами України та іноземних громадян в Україні, що

звичайно не пов’язано з проходженням державної служби в Україні. Аналогічна

ситуація і з регіональними міжнародно-правовими актами.

До багатосторонніх договорів у галузі праці державних службовців варто

віднести Загальну декларацію прав людини 1948 року, Міжнародний пакт про

економічні, соціальні і культурні права, Європейську соціальну хартію та інші. У

названих актах закріплюється право на працю, на рівну оплату за рівну працю,

відпочинок, створення професійних спілок, справедливу і задовільну винагороду,

достатній життєвий рівень, особливе піклування й допомогу в разі материнства і

дитинства тощо.

Питання праці у сфері державної служби регулюються і актами Організації

Об’єднаних Націй. Наприклад, Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм

дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 року, де в ч. ІІ ст. 7 закріплено

право жінок брати участь у формуванні і здійсненні політики уряду та займати

державні посади, а також здійснювати всі державні функції на всіх рівнях

державного управління [148]. Стосується статусу державного службовця і

Резолюція 34/169 Організації Об’єднаних Націй «Кодекс поведінки посадових

осіб з підтримання правопорядку», яка прийнята з метою підтримання

правопорядку та недопущення зловживань з боку посадових осіб у відповідній

сфері. У названому документі встановлюються межі дозволеної поведінки

посадових осіб, а також різноманітні організаційні заходи, які спрямовані на

забезпечення прав людини в роботі посадових осіб [149].

Юридична література в окрему групу виділяє відповідні акти

Європейського Союзу, що обумовлено прийняттям Закону України «Про

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства

Європейського Союзу» [150]. Це стосується і публічної служби, яка має бути

організована в Україні за тими ж принципами та стандартами, що і в країнах ЄС.
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Тому положення відповідних європейських правових актів у такій сфері є

обов’язковими і для України [145, с. 93].

Особливе місце серед міжнародних актів з питань праці належить актам

Міжнародної організації праці, до яких належать конвенції та рекомендації.

На сьогодні в Україні діють близько 70 конвенцій Міжнародної організації

праці, наприклад: № 47 – про скорочення робочого часу до сорока годин на

тиждень; № 50 – про щорічні оплачувані відпустки; № 95 – про охорону

заробітної плати; № 138 – про мінімальний вік для прийняття на роботу та багато

інших [131, с. 66].

Стосовно рекомендацій Міжнародної організації праці, то вони є

додатковим актом законодавства про працю, оскільки не мають обов’язкової

юридичної сили, не потребують ратифікації і застосовуються у добровільному

порядку. Відповідні конвенції і рекомендації Міжнародної організації праці

досить часто у науковій літературі Міжнародним трудовим кодексом.

Проте, як зазначається в науковій літературі, з нормами, які формулюються

в конвенціях Міжнародної організації праці, є проблеми в застосуванні [147, с.

178]. Це обумовлено наявною великою кількістю як самих відповідних

міжнародних актів, так і досить широкиим спектром суспільних відносин, які

ними врегульовуються, що, у свою чергу, ускладнює, а інколи й унеможливлює

контроль з боку Міжнародної організації праці за їх дотриманням.

Усі міжнародно-правові акти регламентують відносини у сфері праці на

трьох рівнях: 1) між державами; 2) між державою і працівником; 3) між

працівником і роботодавцем.

Таким чином, міжнародні-правові акти є складовою частиною

законодавства про працю у сфері державної служби. Однак їх значення саме для

регулювання праці державних службовців є порівняно меншим ніж для будь-яких

інших сфер діяльності, що випливає з природи інституту державної служби, його

зв’язку з конкретною державою, історичних традицій тощо. Тому, в переважній

більшості, відповідні міжнародні акти носять загальний характер і спрямовані на

закріплення основних прав найманих працівників, гарантій для них, забезпечення
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рівності тощо, але не встановлюють порядку здійснення контролю за їх

виконанням.  Також слід зауважити,  що більшість норм,  які в них містяться,  вже

закріплені в Конституції України та законах України.

Наступним складовим елементом законодавства про працю у сфері

державної служби є закони України.

Розпочати слід із Основного Закону України – Конституції, де визначається

правова основа функціонування інституту державної служби. Згідно із ст. 38

Конституції України громадяни мають право брати участь в управлінні

державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно

обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого

самоврядування. Громадяни користуються рівним правом доступу до державної

служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування [24].

Рівний доступ до державної служби покликаний забезпечити нормальну

змінюваність і поновлення чиновництва. Незважаючи на те, що право на рівний

доступ до публічних функцій і посад було сформульовано вже у межах

буржуазного конституціоналізму ХVІІІ ст., в Україні воно є конституційним

нововведенням. Поява цього демократичного права в Конституції України

обумовлена прагненням запобігти бюрократичним тенденціям у державному

апараті [151, с. 291].

Також норми щодо регулювання праці містяться і в ст. 43 Конституції

України, де встановлено, що кожен має право на працю, що включає можливість

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно

погоджується. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право

на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом [24].

Таким чином, у Конституції України державна служба визначена як

найважливіший інститут держави. В Основному Законі закріплені засадничі

положення, які гарантують кожному громадянину право вступу на державну

службу. Однак відповідні норми носять більше декларативний характер і дістають

свій розвиток лише у відповідних законодавчих актах України.
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Головним нормативно-правовим актом у сфері праці державних службовців

є Закон України «Про державну службу» [45], який визначає правовий статус,

професійну компетенцію, соціальний та правовий захист і особливості праці

державних службовців. Цей нормативно-правовий акт виступає найважливішим

регулятором правовідносин, пов’язаних із працею державних службовців, адже

визначає особливості такої діяльності, гарантує право для кожного громадянина

на доступ до державної служби, а також на відкритість та прозорість державної

служби, оплату праці державних службовців, особливості соціально-правового

захисту праці державних службовців тощо.

Порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування

визначається Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

від 07 червня 2001 року, який регулює правові, організаційні, матеріальні та

соціальні умови реалізації громадянами України права на службу в органах

місцевого самоврядування, визначає загальні засади діяльності посадових осіб

місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії

перебування на службі в

органах місцевого самоврядування [27].

Названі вище законодавчі акти у галузі праці державних службовців мають

загальний характер, проте існують і акти спеціального характеру, дія яких

поширюється на окремі категорії державних службовців. До них, зокрема,

належить новий Закон України «Про прокуратуру», Закон України «Про

Національну поліцію України», Закон України «Про військову службу і

військовий обов’язок» та інші. В актах спеціального законодавства про працю

державних службовців встановлюються додаткові та спеціальні норми, порівняно

із загальними положеннями про працю державних службовців, що обумовлено

характером роботи відповідних окремих категорій державних службовців і дістає

свій вираз у вимогах до осіб, які бажають вступити на відповідну службу, порядку

прийняття, просування по службі, підстав припинення служби, правовому статусі

відповідних категорій службовців, особливостях їх відповідальності тощо. Слід

також зазначити, що і спеціальне законодавство про державну службу проходить
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процес оновлення та гармонізації із законодавством провідних країн Європи.

Наприклад, на сьогодні розробляється новий Закон України «Про прокуратуру»,

який, у тому числі, регулює і працю відповідної категорії державних службовців.

Єдиним кодифікованим законодавчим актом, який регулює працю

державних службовців, є Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971

року. Його положення застосовуються у тих випадках, коли відносини не

врегульовано Законом України «Про державну службу» або коли відповідний

Закон прямо до нього відсилає.

В юридичній літературі справедливо зазначається, що ринкові

перетворення, які відбуваються в нашій країні, об’єктивно потребують докорінної

зміни чинного трудового законодавства. Україна, ставши на шлях розбудови

демократичної та правової держави, змушена здійснювати заходи щодо оновлення

правової системи, яка б відповідала пріоритетам, пов’язаним із правами і

свободами людини [152, с. 132].

У зв’язку з цим в Україні вже протягом тривалого часу розробляється новий

кодифікований акт – Трудовий кодекс, однак, на жаль, на сьогодні він так і не

прийнятий.

Праця державних службовців також регламентується й іншими

законодавчими актами загального характеру – Законом України «Про відпустки»,

Законом України «Про колективні договори і угоди», Законом України «Про

міжнародне приватне право» та іншими.

Отже, на сьогодні праця державних службовців регламентується

законодавчими актами загального характеру, спеціальними актами у сфері

державної служби та актами спеціального характеру, що регламентує діяльність

окремих категорій службовців. Крім того, стан сучасного відповідного

законодавства характеризується перехідним періодом, оскільки провідні

законодавчі акти уже втратили актуальність і не відповідають вимогам сучасності,

а нові ще не набрали законної сили або взагалі перебувають у процесі розробки.

Такий стан речей важко назвати задовільним, оскільки це порушує принцип

правової визначеності, сприяє порушенню прав людини, проявам корупції тощо.
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Розглядаючи підзаконні нормативні акти щодо праці у сфері державної

служби, слід вказати наступне. Це досить розгалужена група нормативних актів,

яка є досить неоднорідною. У першу чергу варто зупинитися на актах Президента

України, до яких належать укази і розпорядження. Оскільки останні носять

індивідуально-правовий характер, потрібно детально розглянути правові акти

нормативного характеру.

Це стосується, зокрема, Указу Президента України № 278/2044 від 05

березня 2004 року «Про Концепцію адаптації інституту державної служби в

Україні до стандартів Європейського Союзу», Указу Президента України

№ 140/2006 від 20 лютого 2006 року «Про Концепцію розвитку законодавства про

державну службу в Україні» та деяких інших.

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 можна поділити 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.

Наступне місце в ієрархічній структурі займають акти Кабінету Міністрів

України. Варто зазначити, що вони мають значно ширший регулятивний вплив на

трудові відносини у сфері державної служби ніж акти Президента України, що

пов’язано з компетенцією Кабінету Міністрів України як найвищого органу в

системі органів виконавчої влади.

Акти Кабінету Міністрів України у сфері праці державних службовців

можна поділити на кілька груп: 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
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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 нового Закону України «Про державну службу».

Крім того, особливістю всіх підзаконних актів у сфері державної служби є

те, що досить часто вони змінюють правовий статус державних службовців,

порівняно з актами законодавчої влади. Зокрема органи прокуратури України,

Служби безпеки України часто власними нормативними актами здійснюють

деталізацію правового положення груп відповідних державних службовців. З

названим однозначно не можна погодитися, а тому слід внести відповідні зміни

до законодавства та позбавити такі органи відповідних повноважень.

На сьогодні правове регулювання праці державних службовців

здійснюється цілою низкою нормативно-правових актів різної юридичної сили,

що обумовлено диференціацією законодавства, особливостями інституту

державної служби, характером праці державних службовців тощо.

Таким чином, стан сучасного законодавства у галузі праці державних

службовців можна охарактеризувати як недостатньо задовільний, однак з

урахуванням тенденцій його розвитку і змін, ми переконані, що даний перехідний

період завершиться повним оновленням нормативно-правової бази у даній сфері

та її гармонізацією з європейським законодавством.
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Висновки до Розділу 1

1. Методологія нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців в Україні – це 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 перебувають у взаємодії один з одним. з метою отримання істинних

об’єктивних знань.

2. Нормативно-правове забезпечення праці державних службовців – це

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 на

належному рівні виконувати державним службовцям свої трудові обов’язки в

межах встановлених повноважень та за визначену винагороду з Державного

бюджету.

3. Ознаками нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців є:

1) динамічність;

2) державно-владний та вольовий характер;

3) строковість;

4) суспільно корисна мета;

5) письмова форма.

4. Етапи становлення та розвитку нормативно-правового забезпечення

праці державних службовців:  1)  ІХ ст.  до н.е.  –  ІV  ст.  Часовий проміжок від

появи перших елементів державності на території сучасної України й до моменту

утворення Київської Русі, який характеризується створенням передумов для

подальшого регулювання службово-трудових відносин на українських землях,

хоча на цьому етапі тогочасне суспільство ще не було готове до здійснення

правового забезпечення праці державних службовців; 2) І ст. до н.е. – ХІІІ

століття. Основним визначним моментом даного історичного проміжку часу стало
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прийняття «Руської правди» – основного закону того періоду, у якому

регламентувалися, зокрема, відносини стосовно забезпечення праці державних

службовців в аспекті оплати праці. Державні службовці знаходилися у повному

підпорядкуванні своєму правителю, забезпечення умов праці залежало від волі

князя, таким самим чином визначалися їх завдання і функції; 3) ХІІІ ст. –

середина ХVІ ст. Державними службовцями могли бути лише особи з числа

«обраного» суспільства, основу якого складала шляхта. Особливістю оплати праці

державних службовців було надання в тимчасове або постійне користування

земельних наділів за віддану працю на користь князя; 4) середина ХVІ ст. – кінець

ХVІІІ ст. Виконання трудових обов’язків на посаді державного службовця в цей

період мало досить високий рівень престижу, а тому на державному рівні

серйозна увага приділялась правовому закріпленню норм, які б сприяли

покращенню умов службово-трудової діяльності; 5) кінець ХVІІІ  ст. – початок

ХХ ст. Українські території перебували у складі двох імперій – Російської та

Австрійської (Австро-Угорської). У кращому становищі перебували

західноукраїнські державні службовці, в тому числі і у зв’язку з наявністю більш

якісного правового регулювання праці. На даному етапі було прийнято цілу низку

правових актів, які покращили нормативно-правове забезпечення праці

державних службовців; 6) початок ХХ століття – 1991 рік. За радянських часів

інститут державної служби перебував у дещо статичному положенні, навіть

проводилася політика, спрямована на зниження значущості праці державних

службовців. За допомогою прийнятих державних програм їх намагалися

прирівняти до інших працівників не службової сфери трудових відносин; 7) 1991

рік – сьогодення. Сучасний етап характерний процесом самостійного формування

апарату державних службовців та нормативно-правовим забезпеченням умов їх

праці. Є недоліки, триває пошук шляхів оптимізації.

5. Ознаками законодавства у галузі праці державних службовців названо

такі: 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); дія значної кількості
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підзаконних актів, що створює нерозуміння при застосуванні, а також породжує

колізії; особливий суб’єктний склад, на який поширюються норми такого

законодавства; особлива сфера регулювання суспільних відносин – державна

служба в Україні.
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РОЗДІЛ 2

ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ІЗ

ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН

2.1 Значення гармонізації національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців із законодавством країн

пострадянського простору

Оскільки Україна протягом достатньо довгого періоду перебувала у складі

СРСР, вважається доцільним обрання курсу на адаптацію національного

законодавства у сфері праці державних службовців до правових норм країн-членів

колишнього Радянського Союзу. Встановлення напрямів гармонізації

законодавства у цій сфері неможливе без перегляду основних положень

понятійно-категоріального апарату, оскільки розуміння сутності даних процесів

забезпечує їх нормальне виконання.

Країни пострадянського простору характеризуються спільними рисами

розвитку, у тому числі у галузі правотворчої діяльності. Необхідність гармонізації

законодавства у сфері праці державних службовців до законодавства

пострадянських країн обумовлюється тим фактом, що колишні держави-учасниці

СРСР після його розпаду отримали у спадок спільну законодавчу базу, яка стала

основою для формування інституту державної служби.

Досліджуючи особливості трудового регулювання відносин у сфері праці

державних службовців, слід зауважити, що у правовому аспекті гармонізація

законодавства допомагає усувати відмінності у національних правових системах

на основі загальновизнаних принципів права. Варто зазначити, що особливості

праці державних службовців у країнах пострадянського простору, і не тільки,

визначаються специфікою самої держслужби, що становить соціально-правовий

інститут та є найважливішим механізмом державного управління, а зайняті в ній
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працівники забезпечують виконання завдань і функцій органів державної влади.

Отже, гармонізація національного законодавства у сфері праці держслужбовців до

законодавства 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.

Тому застосування комплексного дослідження питання гармонізації

трудового законодавства України в царині праці державних службовців до

законодавства країн пострадянського простору є актуальним.

Переходячи безпосередньо до визначення поняття «гармонізація»,

необхідно зазначити, що в правовій літературі існує позиція, згідно з якою

гармонізація – це процес урівноваження всіх складових якої-небудь системи. Це

приведення всіх компонентів в оптимальний стан рівноваги, коли не відбувається

перекосу в одну із сторін. Гармонізації можуть бути піддані люди, місця, їжа,

питво, речі, ситуації, спілкування і у глобальному плані – все життя [153].

Виходячи з цього положення, гармонізацією вважається взаємоузгодженість

частин одного цілого, однієї системи.

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови надається таке

визначення гармонізації: це приведення у стан відповідності, злагодженості [31, с.

223]. У Словнику термінів і понять із міжнародного та європейського права,

виданому Інститутом законодавства Верховної Ради України, гармонізація

визначається як приведення законодавства держав-членів та країн-не членів у

відповідність до встановлених вимог на підставі правових актів [154]. Тобто під

гармонізацією, виходячи з вищенаведеного, слід розуміти певну системність,

упорядкованість взаємозалежних елементів. Дані визначення характеризують

процес гармонізації як удосконалення взаємодії елементів системи.

Отже, «гармонізація» – це процес урівноваження усіх компонентів системи

та приведення їх у стан відповідності встановленим вимогам з метою

забезпечення злагодженості суспільних відносин.
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Переходячи до визначення теоретико-правової сторони гармонізації і

встановлення сутності поняття «гармонізація законодавства», варто навести

наукову думку Н. Малишевої, яка вважає, що гармонізація, заявлена як цільова

настанова правотворчого процесу, повинна «вмикати» певні механізми отримання

найвищого ступеня узгодженості та сумісності систем, які гармонізуються [155].

Отже, науковець наполягає на тому, що основною метою гармонізації має

слугувати встановлення ефективності взаємної узгодженості правової системи.

Законодавчі акти мають відповідати один одному, створюючи ефективну

нормативно-правову базу і, тим самим, забезпечуючи нормальне правове

регулювання та упорядкування суспільно-правових відносин.

У юридичній літературі наведено наступні розуміння гармонізації

законодавства: «узгодження загальних підходів, концепцій розвитку національних

законодавств» [156], «створення загальних правових принципів і окремих рішень»

[157], «один із основних напрямків і форм проведення узгодженого правового

розвитку держави» [158]. Враховуючи наведені твердження, вбачаємо за доцільне

погодитися виключно з першим із них, оскільки воно найбільш конкретно і точно

визначає досліджуваний процес. Створення загальних правових принципів та

окремих рішень за своїм змістом фактично означає узагальнення або

централізацію дії нормативно-правових актів. Визначення, надане Міжнародною

енциклопедією порівняльного права, розкриває пріоритетність гармонізації

законодавства, не надаючи конкретного змісту останній.

Достатньо повно, а головне лаконічно, сформулював поняття гармонізації

законодавства К.В. Ященко, який у своїй науковій роботі визначає її як процес

приведення законодавства України у відповідність до законодавства інших

держав [159]. Дане твердження є цілком аргументованим та доречним. Таке

формулювання необхідно враховувати при виділенні власного визначення

поняття гармонізації законодавства у сфері правового регулювання праці

державних службовців.

Максимально коректне й точне визначення процесу гармонізації

законодавства надав О.В. Саленко, який зазначив, що гармонізація правової
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системи адекватно співвідноситься із планомірним процесом зближення,

узгодження та взаємодії національних правових систем на підставі загальних

мінімальних міжнародних правових вимог (стандартів), закріплених у межах

відповідного правового простору, який спрямовано на узагальнення правових

приписів в окремих країнах, досягнення стабільної, чіткої законодавчої бази,

дотримання міжнародних, європейських та національних правових стандартів,

усунення юридичних колізій шляхом формування і утвердження єдиної правової

політики, спільних юридичних принципів, правил, правових стандартів стосовно

різних правових систем, що передбачає узгоджену діяльність усіх суб’єктів

держави та здійснюється в межах їх компетенції послідовно і поетапно [160, с.

287]. Варто зауважити, що дана дефініція є доцільною у зв’язку з виділенням

такої ознаки гармонізації законодавства як «взаємодія на підставі стандартів,

встановлених у межах відповідного правового простору». Включення у зміст

даної категорії такого положення свідчить про повноту та всеохоплюваність усіх

аспектів гармонізації правової системи.

Як зазначає І.І. Валенто у своїй докторській дисертації «Правове

регулювання відносин власності: шляхи гармонізації та вдосконалення

законодавства в Республіці Білорусь та Російській Федерації», під гармонізацією

(погодженням) слід розуміти приведення норм права (законодавства) як однієї

галузі, так і різних галузей у чітку відповідність, де центральне місце належить

узгодженню приватних та публічних норм [161,              с. 21]. Вважаємо наведену

дефініцію конкретною та повною. Зазначення у понятті «гармонізація

законодавства» положення, згідно з яким основною її метою є узгодження

приватних або публічних норм, є необхідним для більш чіткого розуміння даного

процесу. Гармонізація направлена на врегулювання, узгодження та упорядкування

правових норм, тому таке визначення науковця є доцільним.

Таким чином, враховуючи наведені положення, під «гармонізацією

законодавства» необхідно розуміти поступовий, планомірний процес зближення,

узгодження та взаємодії законодавчих баз певних країн у межах чітко визначеного

правового простору з метою узагальнення правових приписів у цих державах,
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усунення юридичних колізій та досягнення стабільності суспільно-правових

відносин.

Варто зауважити, що наразі фактично відсутній комплексний аналіз

дефініції «гармонізація законодавства у сфері праці». Більшість науковців

приділяють увагу визначенню загального поняття «гармонізація» щодо усіх

галузей права. Однак Р.А. Гетьман у своєму дослідженні звузив категорію

«гармонізація законодавства». Він розуміє гармонізацію трудового законодавства

як цілеспрямований послідовний процес усунення суперечностей, узгодження та

наближення нормативно-правової бази, яка регламентує трудові відносини

роботодавця та найманих працівників [162, с. 84]. Отже, науковець лаконічно,

проте максимально точно описав у своєму визначенні процес приведення у

відповідність трудового законодавства. Дане твердження конкретизує суб’єктний

склад учасників даних правовідносин, які підпадають під гармонізацію, до яких

відносить роботодавця і найманого працівника. Окрім того, автор встановив цілі

здійснення гармонізації у сфері праці. Така дефініція є фактично єдиною і

повністю відповідає зазначеному процесу.

Враховуючи наведене положення, вважаємо за потрібне визначати поняття

«гармонізація законодавства у сфері праці» як 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.

Враховуючи вищенаведені положення, а також досвід науковців у питанні

дефініювання зазначених категорій і відсутність попередніх досліджень щодо

визначення поняття «гармонізація національного законодавства у сфері праці

державних службовців до законодавства країн пострадянського простору»,

пропонуємо надати таке розуміння зазначеної категорії: «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
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до правових норм та стандартів, визначених країнами-членами колишнього СРСР,

з метою покращення правового становища у даній сфері».

Також важливим видається дослідження причин необхідності часткової

адаптації українського законодавства у сфері трудових правовідносин, що

виникають на державній службі, до правових норм у даній сфері країн-учасниць

Радянського Союзу.

Першою і основною причиною, яка обумовлює потребу у частковому

приведенні національного законодавства в галузі праці державних службовців у

відповідність до норм колишніх республік СРСР, є історичний аспект.

Як зазначає О.М. Домбровська, з моменту проголошення Україною своєї

незалежності у 1991 році наша держава, як й інші колишні члени СРСР, отримала

в спадок ієрархічну структуру партійної номенклатури, головним завданням якої

було управління економікою за допомогою розповсюдження рішень

комуністичної партії стосовно виробництва та розподілу ресурсів у всіх галузях

народногосподарського комплексу та забезпечення виконання цих рішень

відповідно до офіційної лінії партії [163, с. 3-4]. Варто погодитися з науковцем,

оскільки пострадянські країни формувалися на основі існуючої централізації

державної служби та підпорядкування нижчих посад державних службовців

вищим. На даний момент можна спостерігати спільну тенденцію до

централізованого правового регулювання трудової діяльності державних

службовців практично в усіх державах-учасницях колишнього СРСР у зв’язку з

тим, що законодавство республік розвивалося спільно протягом декількох

десятиліть та підпорядковувалося загальним актам Радянського Союзу.

Прийняття нормативно-правових актів загального характеру для всіх працівників

державної служби сприяє законодавчій захищеності останніх та визначенню

основних положень у сфері трудових правовідносин даних працівників. Такий

підхід до правового регулювання праці цієї категорії працівників зумовлює

часткове приведення національного законодавства України у відповідність до

норм пострадянських країн. Більше того, варто зазначити, що народи країн-
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учасниць СРСР мають спільний менталітет, а, отже, і спільні риси розвитку усіх

політико-правових інституцій, у тому числі праці державних службовців.

Наступною причиною є спільні тенденції щодо удосконалення правових

відносин у сфері організації праці державних службовців.

У процесі подальшого розвитку державної служби в Україні доцільно

виокремити чотири основних напрями нормативно-правової діяльності: 1)

посилення правових гарантій, соціальної і моральної захищеності державних

службовців під час виконання ними своїх професійних обов’язків; 2) створення

чіткого механізму відповідальності державних службовців, узгодженого з

нормами адміністративного, цивільного, фінансового, трудового та кримінального

права; 3) юридичне визначення комплексу параметрів оцінювання трудової

діяльності державних службовців та запровадження системи адміністративної

юстиції; 4) боротьба з негативними явищами в системі державної служби [164, с.

117]. Дані тенденції характерні для багатьох країн пострадянського простору.

Зокрема визначення трудо-правового статусу державних службовців

здійснювалося у таких країнах як Естонія,  Латвія,  Литва,  а також Грузія,  де

діяльність державних службовців отримала цивільно-правовий статус і тим самим

закріпила за даною категорією працівників широкий перелік трудових прав та

гарантій.

Ще однією причиною часткової гармонізації національного законодавства у

сфері праці державних службовців до законодавства країн-учасниць колишнього

СРСР є спільність загальних актів трудового законодавства цих країн.

Трудове законодавство України (в тому числі країн, що утворились

внаслідок розпаду СРСР) та країн СНД має більше спільних рис ніж відмінностей.

Основою спільних рис стали прийняті 15 липня 1970 року Основи законодавства

Союзу РСР i союзних республік про працю, в яких закріплювались загальні

принципи трудового права i норми, що регулюють трудові відносини. У

подальшому на їх основі з початку 70-х років почали прийматися практично

однакові за змістом кодекси законів про працю радянських республік (10 грудня

1971 року прийнято Кодекс законів про працю УРСР), тобто республіканські



102

закони дублювали союзні. Однаково в межах Основ законодавства Союзу РСР i

союзних республік про працю регулювались трудові відносини у всіх союзних

республіках незалежно від інститутів трудового права [165, с. 482]. Враховуючи

вищенаведене, варто зазначити, що на даний момент акти, які регулюють працю

державних службовців, за своїм змістом є ідентичними існуючим актам

пострадянських країн у цій сфері.

Основними передумовами для адаптації національного законодавства до

надбань законодавства країн пострадянського простору у сфері праці державних

службовців є створення механізму дій для досягнення головних цілей у даному

процесі. До гармонізаційного механізму національного законодавства у сфері

праці держслужбовців до законодавства країн пострадянського простору варто

віднести такі складові:

- аналіз вимог законодавства країн пострадянського простору, їх

порівняльна характеристика з метою встановлення невідповідностей в

національному законодавстві, яка включатиме в себе питання планування,

прогнозування, науково-методологічного забезпечення у сфері адаптації

законодавства як загалом, так і за трудовими особливостями праці державних

службовців. Використання позитивного законодавчого регулювання країн

пострадянського простору, які мають схожу історію розвитку з трудовим

законодавством України в цілому, надасть можливість наблизити національне

законодавство із трудових питань до повноцінного рівня стандартів працівників

державної служби;

– на підставі результатів аналізу прийняття модельного законодавства для

учасників міжнародної гармонізації. Внаслідок цього у правових системах різних

держав з’являться схожі нормативні правові акти, але, як правило, неоднакові. У

даний час прийняття модельних законів використовується як один із способів

гармонізації законодавства різних держав і є характерно рисою законодавства

країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Найсприятливішими сферами

впровадження модельних нормативних актів є нові та актуальні сфери суспільних

відносин, які мають глобальний характер [166, с. 300]. Особливістю прийняття
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модельних законів є запровадження в національне законодавство країн СНД

законодавчих актів, які розроблені і прийняті на базі модельних законів, що

сприятиме відсутності розходження правових норм між собою, але при цьому

кожен національний нормативний правовий акт повинен враховувати національні

інтереси.

Отже, процеси, які відбуваються в рамках співпраці країн СНД, спрямовані

на створення правового поля, в якому проводиться робота із гармонізації

законодавства як у соціально-трудовій сфері загалом, так і сфері державних

службовців зокрема, для чого прийнятий пакет таких модельних законопроектів:

«Про нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю», «Про правове

регулювання охорони праці», Концепція модельного Трудового кодексу. У

документах, прийнятих у рамках Ради глав держав і глав урядів

Міжпарламентської Асамблеї СНД, в договорах між державами Співдружності

частіше зустрічається термін «зближення законодавства». У Договорі між

Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Республікою Казахстан і

Киргизькою Республікою про поглиблення інтеграції в економічній і

гуманітарних областях [167] (1996 р.) однією з цілей інтеграції держав є

гармонізація законодавства (ст. 2). Одним з перших документів, прийнятих в

рамках СНД, є «Хартія соціальних прав і гарантій громадян незалежних держав»

(1994 р.), що має важливе значення, у тому числі для становлення правової бази

зазначених країн [168, с. 3]. Доцільно вказати, що на сьогоднішній день

взаємозв’язок між країнами пострадянського простору є достатнім з огляду на їх

правові системи та взаємне прагнення до співпраці, що набуває важливого

значення при вивченні перспектив у змісті правового регулювання трудових

відносин, їх національного трудового законодавства, при дослідженні питання

праці державних службовців в рамках інституту трудового права країн

пострадянського простору.

Трудові права працівників розкриваються за допомогою міжнародних норм

та інституцій, в яких визначенні механізми, покликані захищати трудові права

працівників загалом та державних працівників зокрема. Характеристику
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особливостей трудових прав державних службовців у межах регіональних форм

на теренах країн пострадянського простору можливо прослідкувати в таких

регіональних організаціях як СНД,  що розглядалось вище,  та ЄврАзЕС,  де

досліджено проблеми, що виникають у міжнародній практиці захисту трудових

прав та інтересів працівників [169, с. 10]. Отже, гармонізація законодавства у

сфері праці державних службовців полягає не в тому, щоб зняти розбіжності у

правовому регулюванні аналогічних відносин у праві окремих держав, створивши

однакові норми права, а в тому, щоб усунути перешкоди на шляху міжнародного

співробітництва та пов’язаного з процесами розвитку регульованих національним

правом відносин [169, с. 10]. Регулювання трудових прав державних службовців у

країнах колишнього Радянського Союзу має свої особливості, а проведення

гармонізаційного процесу відбувається на основі зобов’язання держави слідувати

певним принципам правового регулювання при розробці національного

законодавства, сформульованому в законодавстві цих країн.

У нашій країні вивчення питань гармонізації в рамках регіональних

організацій, які створенні на теренах колишнього Радянського Союзу, є

актуальним для удосконалення норм трудового права державних службовців та

приведення норм до міжнародних із врахування позитивних законотворчих змін у

різних країнах. Гармонізація трудового законодавства в ЄврАзЕС більш

ускладнена ніж в ЄС з суто політичних причин. Країни ЄС довгий час рухаються

в бік об’єднання Європи в одну державу під впливом і політичних, і економічних

сил, а на пострадянському ж просторі досі сильною є відцентрова тенденція,

спровокована розпадом Радянського Союзу [170, с. 17]. Характеризуючи

гармонізацію в трудовій сфері державних службовців в країнах членах ЄврАзЕС,

слід памятати, що під даною дефініцією розуміють уніфікацію трудового

законодавства з метою більшої зручності «користування» ним на території

ЄврАзЕС працівниками та роботодавцями або створення спільного економічного

простору і, як наслідок, – спільного ринку праці ЄврАзЕС.

У рамках даної організації вже досить давно ведуться дискусії з приводу

створення Основ трудового законодавства ЄврАзЕС, які мають бути спрямовані
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на запровадження міждержавних стандартів у сфері регулювання соціально-

трудових відносин та на вдосконалення національних законодавств про працю як

у загальному вияві, так і у сфері праці державних службовців. А.М. Курінний у

зв’язку з цим справедливо зазначає, що право повинне базуватися на здоровому

глузді, в іншому разі його норми або не будуть виконуватися, або будуть

робитися спроби їх обійти. Автор вказує, що зближення методів правового

регулювання суспільних відносин у такій важливій сфері людського життя як

праця є показником цивілізованості суспільства [171, с. 5]. Гармонізація права, як

і будь-яке правове явище, має свої позитивні і негативні сторони. Отже, не можна

не погодитись із тим, що трудові норми законодавства країн пострадянського

простору виступають моделями поведінки у сфері праці державних службовців, а

також регулюють процеси адаптації, коли країна прагне привести своє

національне законодавство у відповідність до певних стандартів нормативно-

правового характеру. Таким чином, трудові норми в сучасних умовах праці

державних службовців країн колишнього Радянського Союзу служать зразком для

національного трудового законодавства та можуть забезпечувати основні права

працівників і узгодження інтересів сторін за умови результативного провадження

процесів гармонізації.

Позитивні аспекти гармонізації очевидні, бо цей процес полегшує

співробітництво держав у різних сферах, формує схоже законодавство, що сприяє

усуненню багатьох непотрібних бар’єрів. Але існують і негативні його аспекти,

які проявляються у ході гармонізації, – неминуче стирається національно-правова

самобутність держави [172, с. 12]. Недосконалість законів негативно впливає на

ту сферу життя суспільства, що ними регулюється, тому для прискорення процесу

гармонізації національного законодавства в галузі норм і стандартів до

законодавства країн пострадянського простору потрібно забезпечити залучення та

участь представників усіх зацікавлених сторін як в державному законотворчому

середовищі, так і на науковому рівні, враховуючи позиції для вирішення вказаних

питань;
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- ідентифікація норм законодавства України, які потребують змін та

доповнень з метою їх гармонізації. Має бути створений координаційний механізм

гармонізації законодавства з урахуванням позитивного досвіду всіх країн та

запровадження порівняльного аналізу положень українського законодавства з

питань праці державних службовців, а також інших питань трудового характеру із

відповідними положеннями актів країн пострадянського простору та опрацювання

на базі цього аналізу пропозицій щодо розроблення і перегляду нормативно-

правових актів в Україні. Як зазначає Ю.В. Черткова, гармонізація трудового

права залежить від специфіки конкретного інституту, оскільки кожний із них по-

різному зазнає впливу міжнародних трудових норм [147, с. 174].

Реформування сучасної політики у сфері праці державних службовців –

складний та багатогранний процес, який передбачає послідовне вжиття

законодавчих, організаційно-управлінських, науково-дослідних заходів при

оптимальному співвідношенні новацій та адаптації законодавств інших країн.

Поширення регуляторних властивостей трудового права на державних

службовців як специфічної категорії працівників має відображати не тільки ряд

привілеїв, але і включати певні заборони та обмеження.

Для успішного запровадження змін у національне законодавство має бути

вдосконалена система грошового утримання державних службовців на основі

законодавства країн пострадянського простору, а саме наявне співвідношення

постійної (константної) і змінної частин оплати праці [173, с. 73]. Праця

працівника досить жорстко регламентована посадовою інструкцією або іншим

подібним актом, а роботодавцем виступає держава, що зацікавлена у виконанні

нормативно-правових актів, тому що основною метою діяльності державних

службовців є вирішення суспільно значущих завдань [174, с. 58]. Якщо держава

бажає отримувати найбільшу віддачу від державних службовців, то необхідно

звернути увагу на питання визначення розміру грошового утримання на

законодавчому рівні.

Для запровадження особливого порядку оплати праці державних

службовців на основі позитивного досвіду законодавства країн пострадянського
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простору необхідним є нормативне визначення переліку посад державної служби,

за яким може встановлюватися цей особливий порядок. Також для процесу

гармонізації необхідно провести виділення частини фонду заробітної плати для

виплати грошового утримання державним службовцям з особливим порядком

оплати праці та розробити нормативні показники ефективності і результативності

державних службовців, а також різні методики визначення величини цих

показників.

Необхідність забезпечення результативної гармонізації у сфері трудових

відносин та приведення норм вітчизняного трудового законодавства до

законодавства країн пострадянського простору зумовлюється постійним

динамічним розвитком суспільства, зміною політичних, економічних і соціальних

умов, а разом з ними і трудових відносин у сфері праці держслужбовців. Різні

підходи до регулювання останніх суттєво ускладнюють співробітництво між

державами у сфері соціально-економічної діяльності, що спонукає до зближення

положень трудового законодавства різних країн, зокрема колишніх республік

СРСР;

- розробка та прийняття проектів нормативно-правових актів у сфері

праці державних службовців. Це повинно відбуватись з уникненням дублювань у

різних нормативно-правових актах у сфері трудових правовідносин та

розробленням методичних посібників з гармонізації вітчизняної нормативної бази

до вимог законодавства у сфері праці державних службовців країн колишніх

республік СРСР [175, с. 12]. В умовах сьогодення на теренах нашої країни

необхідно прийняти новий кодифікований акт трудового законодавства, який

надасть змогу комплексно регулювати трудові правовідносини усіх без винятку

працівників, у тому числі державних службовців [176, с. 51]. Аналогічні

кодифіковані акти вже діють на теренах пострадянських держав, зокрема трудові

кодекси здійснюють правове регулювання праці в Росії, Білорусі, Грузії, тому

приведення трудового законодавства у відповідність до тенденцій розвитку в цій

сфері колишніх країн СРСР є однією з передумов гармонізації законодавства у

сфері праці державних службовців.
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Запровадження нової системи нормативно-правових актів у галузі

гармонізації законодавства у сфері праці державних службовців до країн

пострадянського простору повинно супроводжуватися реалізацією таких заходів:

ухвалення програми гармонізації та розроблення проектів рішень за цим

напрямом; узгодження проектів рішень із зацікавленими особами для

обґрунтованого підходу до змін у сфері праці державних службовців; експертиза

всіх документів та їх подання згідно із встановленим порядком на розгляд

Кабінету Міністрів України, у тому числі і на розгляд Верховної Ради України,

якщо у цьому виникне необхідність.

У свою чергу, доцільним є посилення контролю за дотриманням

гармонізаційних норм суб’єктами трудових правовідносин, в тому числі

державними службовцями згідно із законодавством країн пострадянського

простору. Процес результативного впровадження законодавчих норм у

національну систему є досить тривалим у часовому вимірі і не завжди до кінця

реалізованим, що зумовлює різного роду колізійні прогалини та неефективне

регулювання відносин. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про

працю в Україні проводиться у двох основних сферах: встановлення умов праці та

застосування вже закріплених умов праці [177, с. 390]. Отже, змістом

гармонізації є приведення національної системи до оптимального, з юридичної

точки зору, стану та усунення суперечностей між нормами різних правових

систем, а отже, забезпечення належного рівня їх функціонування на основі

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців у країнах

пострадянського простору.

Також у межах гармонізаційного механізму обов’язковим є закріплення на

рівні законодавства виняткового регулювання праці державних службовців. Тому

на основі проаналізованого законодавства країн пострадянського простору в

Трудовому кодексі України необхідно визначити особливості даного

регулювання, закріпити методику його застосування для встановлення на основі

принципу диференціації норм трудового права трудової функції даних

працівників, яка зумовлена специфікою роботодавця, яким виступає держава. Ця
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діяльність повинна бути комплексною та структурованою, тому що лише даний

підхід буде здатний забезпечити ефективність удосконалення трудового

законодавства на національному рівні із урахуванням законодавства країн

пострадянського простору.

Відповідно, здійснення процесу гармонізації національного законодавства у

сфері праці держслужбовців до законодавства країн пострадянського простору

потрібно проводити за допомогою гармонізаційного механізму. У свою чергу,

важливість даного дослідження виявляєтьсяу тому, що процес гармонізації

законодавства широкий, а розробка теоретичних засад процесу гармонізації

законодавства передбачає створення належного організаційно-правового

механізму адаптації на державному рівні.

2.2 Особливості джерел права пострадянських країн у сфері праці державних

службовців

Проблема праці державних службовців постає як одне з провідних завдань

політики уряду будь-якої країни, навколо якої зав’язується тугий вузол соціально-

економічних та політичних протиріч. В основному державною службою завжди

пропонувався стабільний рівень роботи і ця сфера праці вважалася роботою на все

життя, зокрема вона пов`язувалася з певними превілеями та підвищеним

соціальним статусом. Однак за два останні десятиріччя державна служба у сфері

трудової діяльності втратила свої специфічні риси, у тому числі із-за того, що у

процесі реформування державного сектору ряд функцій було передано

приватному сектору. Внаслідок цього сформоване бачення того, як функціонує

трудова діяльність державної служби, більше не відповідає дійсності.

Актуальність цієї теми посилюється ще й євроінтеграційними прагненкями

України, адже реформування національного законодавства та регулювання

державної служби повинно відбуватись із врахуванням досвіду пострадянських

країн.
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Стосовно Російської Федерації, то в даній країні Конституція є специфічним

джерелом трудового права, що проголошує основні права у сфері праці, такі як:

право на об’єднання, включаючи право створювати професійні спілки для захисту

своїх інтересів (ч. 1 ст. 30); право вільно розпоряджатися своїми здібностями до

праці, обирати рід діяльності і професію (ч. 1 ст. 37); право на працю в умовах, що

відповідають вимогам безпеки та гігієни (ч. 3 ст. 37); право на винагороду за

працю без якої б то не було дискримінації і не нижче встановленого федеральним

законом МРОТ (ч. 3 ст. 37); право на захист від безробіття (ч. 3 ст. 37); право на

індивідуальні та колективні трудові спори, включаючи право на страйк (ч. 4 ст.

37); право на відпочинок (ч. 5 ст. 37); заборона примусової праці (ч. 2 ст. 37)

[178].

Даний перелік є базовим стосовно сфери трудової діяльності, в тому числі і

для державних службовців, та становить основу відповідних інститутів трудового

права. Зазначені норми доцільно закріплюють основні права працівників цсіх

галузей та сфер праці, зокрема і державних службовців. Зазначені конституційні є

базою для регулювання праці та трудової діяльності і дозволяють

відштовхуватися від даних положень для більш конкретного, подальшого,

урегулювання норм праці в законах та інших нормативно-правових актах.

Безпосередньо, крім зазначених положень, Конституція РФ закріплює й

інші права людини у сфері праці, наприклад: гарантії охорони праці та здоров’я

людей і МРОТ (ч. 2 ст. 7); забезпечення пріоритету міжнародних договорів

РФ над нормами, передбаченими законом. Загальновизнані принципи і норми

міжнародного права і міжнародні договори РФ включені в її правову систему (ч. 4

ст. 15); віднесення трудового законодавства до предметів спільного

ведення Російської Федерації і її суб’єктів (ч. 1 ст. 72), що означає право суб’єктів

РФ приймати закони і інші нормативні правові акти відповідно до федеральних

законів (ч. 2 ст. 76) [178].

Відповідно, Конституція РФ закріплює лише основні положення у сфері

праці, зокрема і державних службовців. Даний перелік дозволяє виокремити певні

позиції щодо прав людини у сфері праці в Російській Федерації. Хоча
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зазначеними положеннями не зовсім конкретизується трудова діяльність

державних службовців, та наведені норми сприяють виокремленню певних

позицій стосовно зазначеного питання. Також, керуючись нормами даного

нормативного акта, можна виділити трудове законодавство у сфері регулювання

праці, що поділяється на регіональне та федеральне.

Перш за все, до федерального законодавства відноситься Трудовий кодекс

РФ, прийнятий 30 грудня 2001 року і введений у дію 01 лютого 2002 року [179].

Трудовий кодекс РФ вирішує одночасно кілька завдань у сфері праці: 1)

закріплює вихідні положення правового регулювання праці; 2) детально вирішує

питання, що виникають у даній сфері між працівниками та роботодавцями.

Трудовий кодекс РФ визначає зміст практично всіх інститутів російського

трудового права, він містить понятійний апарат галузі, розвиває, конкретизує і

розширює перелік основних принципів правового регулювання трудових

відносин, проголошених у Конституції РФ, визначає правовий статус сторін

трудового договору, встановлює способи захисту прав працівників, у тому числі й

державних службовців [179].

Отже, аналізуючи Трудовий кодекс РФ як джерело регулювання праці

державних службовців, слід зазначити, що це кодифіковане джерело права.

Прийняття Кодексу закріпило сформовану багаторівневу систему правового

регулювання сфери праці в контексті праці державних службовців та істотно

підвищило роль федерального кодифікованого акта у цій системі. Також

важливим є те, що дія Кодексу Російської Федерації має пріоритет над іншими

федеральними законами у трудовій сфері й у сфері регулювання праці, зокрема

трудової діяльності державних службовців. Саме даний механізм забезпечує

єдність нормативної бази, що регулює трудові відносини та безперечно відіграє

важливу роль у викорененні будь-яких законодавчих колізій.

Державна служба в Російській Федерації включає в себе два види: 1)

федеральну державну службу і 2) державну службу суб’єктів Федерації. Такий

поділ державної служби на види зумовлює існування двох видів законодавства в

трудовому праві, що регулює державно-службові трудові відносини [180].
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Існуючий у Росії поділ слід розглядати як дворівневу систему регулювання

державної служби, що враховує федеративний державний устрій країни. Доречно

вказати на те, що дворівнева система російської державної служби обумовлює

своєрідні риси і характерні особливості правового статусу державних службовців

Російської Федерації як суб’єктів трудових правовідносин. Поділ законодавства

на два види є доцільним, адже дане явище, безперечно, впливає на більш

ефективне регулювання всіх сфер державної служби та сприяє виключно якісному

виконанню службово-трудових обов’язків державними службовцями.

Федеральний закон «Про основи державної служби Російської Федерації»

встановив правові основи організації державної служби, основи правового

становища державних службовців та порядок проходження державної служби.

Основна мета цього Закону – створення єдиної загальнофедеральної правової бази

державної служби, надання їй професійного характеру [180].

Цей Закон, безперечно, є основним джерелом, що регулює державну службу

та встановлює права і обов’язки державних службовців, яких вони повинні

дотримуватися при здійсненні своєї трудової діяльності. Даний Закон відіграє

важливе значення у законодавчому врегулюванні праці в Російській Федерації,

зокрема безпосередньо у сфері державної служби. Доцільно зазначити, що,

виходячи з мети вказаного Закону, його норми та положення сприяють

подоланню основних проблем, які існують на державному рівні, (першочергово

корупційного та бюрократичного характеру), що дозволяє не тільки ефективно

регулювати трудові відносини, а й сприяє захисту індивідуальних прав

працівників державної служби.

Відповідно до ст. 21 Закону РФ на державну цивільну службу мають право

вступати громадяни Російської Федерації, які досягли віку 18 років, володіють

державною мовою Російської Федерації та відповідають кваліфікаційним

вимогам, встановлених цим Законом [180].

Стаття закріплює основні вимоги щодо вступу на державну службу та

індивідуальних особливостей, якими повинен володіти кандидат, що прагне

зайняти заміщувану посаду в державних органах. Даним положенням



113

передбачається, що претендент для вступу на державну службу повинен бути

громадянином РФ, досягти певного встановленого віку і володіти державною

мовою. Проте дана стаття Закону Російської Федерації «Про державну службу» не

вказує на особливості щодо статі, раси та інших дискримінаційних питань.  Це, на

нашу думку, свідчить про те, що питання стосовно вступу на державну службу не

зовсім урегульовано даним положенням, внаслідок можуть виникнути ризики

дискримінаційного характеру [180].

Аналізуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що вступ на державну

службу у РФ здійснюється на конкурсній основі, а це сприяє відбору більш

професійних кандидатів та кваліфікованих працівників на заміщувану посаду.

Здійснення трудової діяльності професіоналами слугуватиме покращенню всієї

сфери праці державної служби [180]. Дане положення регулює процедуру вступу

на державну службу, яка передбачає проведення конкурсу, за допомогою якого

посаду державного службовця зможе зайняти кращий із кандидатів. Це позитивне

явище, адже саме зайняття посад кваліфікованими працівниками сприятиме

удосконаленню всієї трудової системи, розвитку їх трудового потенціалу,

формуванню належних трудових умов тощо.

У згаданій статті 50 чітко вказано, що основним засобом матеріального

забезпечення є грошова компенсація [180], яка складається з місячного окладу

цивільного службовця відповідно до займаної ним посади державної служби і

місячного окладу цивільного службовця відповідно до присвоєнного йому

класного чину цивільної служби.

Позитивними моментами організації державної служби у РФ є:

        –   державна служба у даній країні базується на досить міцній і динамічно

розвиненій нормативно-правовій основі, оскільки регулювання праці державних

службовців здійснюється порівняно великою кількістю нормативно-правових

актів;

–   Російська Федерація створила умови для відкритого та підконтрольного

функціонування і виконання своїх трудових обов’язків державними службовцями.

Відповідно, даний аспект аргументується тим, що держава на підґрунті положень
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основного Закону РФ «Про державну службу» та багатьох інших нормативно-

правових актів запроваджує вищезазначені норми та стандарти для

результативної правової діяльності органів державної служби;

           –   законодавство передбачає вступ на державну службу на конкурсній

основі, що, безперечно, позитивно впливає на професійність трудової діяльності

державних органів. Потрібно наголосити, що така форма прийняття на державну

службу є досить ефективною, оскільки при відборі кандидатів на заміщувану

посаду є можливість обрати найкращих спеціалістів, які в подальшому будуть на

високому рівні виконувати покладені трудові обов’язки, що сприятиме

підвищенню якості державної служби. Поряд із цим у системі законодавства, яке

регулює державну службу у РФ, є суттєві недоліки:

            –   відсутність окремого законодавчого акта стосовно системи оплати праці

державних службовців. а це питання, безумовно, з нашої точки зору, потребує

окремої уваги з метою визначення всіх необхідних положень для його

вдосконалення;

             –   Законом РФ «Про державну службу» не врегульовано питання щодо

вступу на державну службу за такими особливостями: статі, раси, та інших

дискримінаційних питань. Дана прогалина, а точніше відсутність урегулювання

на законодавчому рівні цих особливостей, може призвести до виникнення

дискримінаційних протиріч у сфері державної служби, що, безперечно, негативно

вплине на всю систему праці державної служби в Російській Федерації.

Переходячи до розгляду регулювання праці державних службовців у

Молдові, варто наголосити, що ст. 43 Конституції Республіки Молдова

проголосила право на працю, вільний вибір роботи, справедливі і задовільні

умови праці, а також право на захист від безробіття та на захист самої праці, на

максимальну тривалість робочого тижня. Право на працю не може бути обмежене

[181].

Тобто людина може працювати за наймом, займатися підприємницькою

діяльністю, вільними професіями або не працювати взагалі відповідно до своїх

потреб та інтересів. Наймані працівники, к тому числі й державні службовці,
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мають право на соціальний захист праці. Хоча у даній статті чітко не вказано, що

в Республіці Молдова заборонено примусову працю, але зазначені норми дають

можливість зробити висновок стосовно вільної трудової діяльності у незалежній

країні. Також доречно зазначити, що аналізована стаття урегульовує питання

щодо захисту працівників та їх трудової діяльності, у тому числі й державних

службовців.

Слід зауважити, що більш чіткі норми щодо регулювання праці закріплені у

Трудовому кодексі Республіки Молдова, який був прийнятий 22 червня 2002 року

[182]. Даний Кодекс визначає основні поняття та вимоги до працівників та

роботодавців, у тому числі і державних службовців. Відповідно, у ст. 2 ТК РМ

зазначено, що Кодекс регулює сукупність індивідуальних та колективних

трудових відносин, контроль застосування норм у цій області, трудову

юрисдикцію, а також інші відносини, безпосередньо пов’язані з трудовими

відносинами державних службовців [182].

Трудова діяльність державних службовців у Республіці Молдова

регулюється особливим законодавчим актом – Законом «Про державну службу»

№ 443 від 04 травня 1995 року [183]. Цей Закон регламентує правовий статус

державних службовців, в тому числі умови та порядок проходження державної

служби, види заохочень і відповідальності службовців, підстави припинення

державної служби та інші питання. Він поширюється на більшу частину осіб, які

здійснюють свою діяльність у державних органах, за винятком виборних осіб і

чиновників, що займають

вищі державні посади, діяльність яких підпорядкована іншим законодавчим

актам. До таких осіб, зокрема, належать: Президент

Молдови, депутати Парламенту, члени Уряду Молдови та інщі. Але доречно

зазначити, що відповідні норми Закону повинні поширюватися на всіх державних

службовців, а не лише на їх  більшу частину, тому що права стосовно здійснення

своєї трудової діяльності органами державної служби повинні в рівній мірі

відноситися до всіх видів державних службовців. Це сприятиме дотриманню

принципу рівності та справедливості. Зрозуміло, що вищі посадові особи мають
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окремі повноваження, які, окрім профільного Закону, повинні врегульовуватися

додатковими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст. 13 Закону РМ «Про державну службу» правом вступу на

державну службу користуються громадяни Республіки Молдова, незалежно від їх

расової та національної належності, статі, віросповідання, які постійно

проживають в Республіці, мають відповідну освіту, здатні за станом здоров’я,

згідно з медичним висновком, виконувати свої службові обов’язки і не

підпадають під обмеження. Особи, які приймаються на державну службу, повинні

володіти молдавською мовою в межах, передбачених законодавством про

функціонування мов на території Республіки Молдова [183].

Доцільно зазначити, що дана стаття передбачає норми, які дозволяють особі

вступити на державну службу в Республіці Молдова. У ній закріплено основні

критерії, яким повинен відповідати бажаючий зайняти вказану посаду. Також

стаття регулює гендерні питання, а також питання стосовно віку та расової

приналежності, що безперечно запобігає виникненню дискримінації. Зазначені

положення дозволяють здійснювати правомірний відбір кандидатів на зайняття

посади державної служби.

Слід зазначити, що ст. 18 Закону містить норми, які регулюють робочий час

державних службовців. У ній, зокрема, зазначено, що робочий час державного

службовця є частиною календарного часу, протягом якого він зобов’язаний

виконувати свої службові обов’язки. Тривалість робочого часу державного

службовця встановлюється відповідно до законодавства про працю [183].

У цій же статті дано визначення поняття «час відпочинку», але не

встановлено конкретні норми, які регулюють та визначають проміжок

календарного часу, впродовж якого повинна здійснюватися трудова діяльність

державних службовців. Зазначені норми мають відсильний характер, оскільки

вони вказують, що дані положення регулюються законодавством про працю,

тобто Трудовим кодексом Республіки Молдова.

Відповідно, стаття 29 Закону РМ передбачає, що стаж роботи на державній

службі включає періоди діяльності на державних посадах у центральних органах
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публічної влади та органах місцевого публічного управління. У стаж роботи на

державній службі зараховуються також періоди діяльності в органах публічного

управління, які функціонували на території Республіки Молдова до введення в

дію цього Закону. До стажу роботи на державній службі прирівнюються періоди

діяльності державних службовців на керівних посадах у центральних органах

публічної влади та органах місцевого публічного управління, займаних шляхом

призначення або виборів (член Уряду, голова та заступник голови повітової ради

або районного виконавчого комітету, примар і заступник примара муніципія,

міста, комуни, села, претор), а також періоди діяльності у міжнародних

організаціях, до яких приєдналася Республіка Молдова, в якості постійних

представників або службовців, наділених відповідними повноваженнями,

призначених компетентними органами публічної влади [183].

Доцільно зазначити, що стаття досить обширно регулює питання стажу

роботи на державній службі та виокремлює періоди, які зараховуються до стажу

роботи працівників державної служби. Завдяки цим нормам при встановленні

стажу державним службовцям призначаються надбавки за вислугу років,

надаються додаткові оплачувані відпустки, призначаються пенсії за вислугу років

і виплачуються грошові винагороди при виході на пенсію. Саме тому закріплення

даного положення у Законі Республіки Молдова «Про державну службу» є досить

важливим моментом у регулюванні трудової діяльності державних службовців.

Ще одним законом, що регулює в більшій чи меншій мірі працю держаних

службовців є Закон Республіки Молдова від 22 березня 2012 № 48 «Про систему

оплати праці державних службовців» [184]. У даному Законі зазначено, що

система оплати праці державних службовців визначає загальні положення щодо

застосування єдиних стандартів і процедур при встановленні заробітної плати та

забезпечує: 1) створення ієрархії заробітних плат за категоріями державних

службовців; 2) встановлення справедливого співвідношення між постійною і

змінною частиною заробітної плати залежно від значущості, відповідальності,

складності та ризику здійснюваної діяльності, а також від професійних досягнень
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державного службовця; 3) встановлення транспарентних і легко застосовуваних

норм [184].

Аналізуючи наведене, слід зазначити, що Закон регламентує порядок, умови

та розміри оплати праці державних службовців. Мета його полягає у створенні

державним службовцям необхідних умов для ефективного виконання ними своїх

обов’язків і сприянні забезпеченню органів державної служби компетентним і

мотивованим персоналом. Також прийняття даного Закону є доцільним у

контексті забезпечення більш якісного регулювання оплати праці державних

службовців. Закріплення даних питань в окремому законодавчому акті дозволяє

значно якісніше їх регулювати. діяльності органів державної служби.

Отже, розглядаючи законодавство Республіки Молдова у сфері регулювання

праці державних службовців, необхідно виділити позитивні та негативні аспекти.

До позитивних моментів слід віднести наступне: праця державних службовців у

даній країні регулюється майже у повній мірі Законом Республіки Молдова

«Про державну службу»; оплата праці державних службовців урегульована

окремим Законом «Про систему оплати праці державних службовців». Даний

аспект є позитивним для всієї сфери державної служби у тому плані, що

виділення цього питання в окремому Законі сприяє ефективнішому регулюванню

оплати праці, адже, якщо норми оплати праці та винагорода за працю

регулюються в комплексі з іншими положеннями, то вони в більшості випадків не

в повній мірі відображають всі необхідні моменти стосовно оплати праці, які

призводять до колізій та виникнення певних прогалин у даній сфері;

законодавством чітко врегульовані питання щодо вступу на державну службу,

відповідно, встановлені норми щодо конкурсного відбору на займану посаду, що

призводить до удосконалення всієї сфери виконання трудової діяльності

кваліфікованими працівниками.

Негативними аспектами є:

– відсутність чіткого визначення Законом «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
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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, є різними, отже, і

період робочого часу і 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.

Розглядаючи законодавство Казахстану щодо регулювання праці, доцільно

зазначити, що Конституцією Республіки Казахстан (ст. 24) закріплено, що кожен

має право на свободу праці, вільний вибір виду діяльності і професії [185]. За

кожним Конституція закріплює також право на умови праці, які відповідають

вимогам безпеки і гігієни, на винагороду за працю без дискримінації, на

соціальний захист від безробіття. Примусова праця в принципі заборонена, вона

допускається лише за вироком суду або в умовах надзвичайного чи воєнного

стану.

Кодекс законів про працю Казахської РСР 1972 року був замінений Законом

«Про працю в Республіці Казахстан» від 10 грудня 1999 року, що набрав чинності

з 01 січня 2000 року. Іншим важливим джерелом трудового права Казахстану є

Закон «Про зайнятість населення» від 30 грудня 1998 року, який набув чинності з

01 січня 1999 року. Стосовно регулювання праці конкретно державних

службовців, у даній країні запроваджено Закон Республіки Казахстан «Про

державну службу» [186], у якому для державних службовців встановлюються

основні права та обов’язки щодо здійснення ними своєї трудової діяльності. На

основі даного Закону можна виокремити таку класифікацію державних посад:

1) до складу посад державних службовців входять політичні та

адміністративні посади державних службовців;

2) до політичних посад відносяться посади, займані політичними

державними службовцями, на які призначає Президент Республіки Казахстан;
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призначають і обирають  палати Парламенту Республіки Казахстан і Голови палат

Парламенту: представники Президента, члени Уряду відповідно до Конституції,

керівники центральних виконавчих органів і відомств, їх заступники;

3) для адміністративних державних службовців встановлюються категорії.

Категорії посад та порядок віднесення адміністративних посад за категоріями

затверджується Президентом республіки за поданням уповноваженого органу;

4) для політичних державних службовців категорії посад не

встановлюються [187].

Державний службовець володіє повним обсягом трудових прав особи і

громадянина Республіки Казахстан. Трудові права та обов’язки державних

службовців такі ж, що й у інших громадян.

Аналізуючи вищезазначене, потрібно звернути увагу на важливий момент

стосовно того, що обмеження трудової діяльності державних службовців

встановлено лише в Законі Республіки Казахстан «Про державну службу». Це

дозволяє зробити висновок, що всі обов’язки і права державних службовців

прирівнюються до обов’язків і прав інших громадян, тобто дане питання

регулюється на законодавчому рівні у контексті із всіма працівниками будь-якої

сфери.

Законом Республіки Казахстан «Про державну службу» закріплено

обов’язки щодо здійснення повноважень державними службовцями. До них

віднесено наступні:1) дотримуватися Конституції і законодавства республіки; 2)

складати присягу державного службовця в порядку, затвердженому

Президентом Республіки Казахстан; 3) забезпечувати дотримання та захист прав,

свобод і законних інтересів громадян і юридичних осіб, розглядати звернення

громадян у порядку і в строки, встановлені законодавством, вживати по них

необхідні заходи; 4) здійснювати повноваження в межах наданих їм прав та

відповідно до посадових обов’язків [187].

В іншу групу службово-трудових обов’язків державного службовця входять

ті обов’язки, які

мають на меті забезпечити найбільш ефективне виконання роботи на посаді:
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1) дотримуватися державної і трудової дисципліни; 2) мати

обмеження, встановлені законом; 3) дотримуватися норм службової етики,

встановлених законодавством; 4) виконувати накази і розпорядження керівників,

рішення і вказівки вищестоящих органів і посадових осіб, видані в межах їх

повноважень; 5) зберігати державні секрети та іншу охоронювану законом

таємницю, в тому числі і після припинення державної служби протягом часу,

встановленого законом, про що дають підписку; 6) зберігати в таємниці

одержувані при виконанні службових обов’язків відомості, що зачіпають особисте

життя, честь і гідність громадян, і не вимагати від них надання такої інформації,

за винятком випадків,

передбачених законодавством;7) забезпечувати збереження державної власності;

8) негайно інформувати посадову особу, яка має право їх призначення, у

випадках, коли приватні інтереси державного службовця перетинаються або

входять у суперечність з їх повноваженнями; 9) підвищувати свій професійний

рівень та кваліфікацію з метою ефективного виконання службових обов’язків

[187].

За невиконання або неналежне виконання державним службовцем

покладених на нього обов’язків на нього можуть накладатися дисциплінарні

стягнення, передбачені ст. 28  Закону РК «Про державну службу» [187].

Отже, даний перелік передбачає загальні положення стосовно регулювання

обов’язків державних службовців, але доцільно зауважити, що для деяких видів

державних службовців існують додаткові права та обов’язки. Наприклад,

військовослужбовці мають право на зберігання, носіння, застосування та

використання зброї у порядку, визначеному законодавством; для них визначено

деякі обмеження загальногромадянських прав і свобод, встановлені пільги,

особливий правовий режим відповідальності. Правовими нормами

загальновійськових статутів Збройних Сил РК для військовослужбовців

передбачена матеріальна та цивільно-правова відповідальність. У правове

становище державного службовця входять норми, що встановлюють певні

обмеження для службовця у зв’язку з державною службою. Ці основні обмеження
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закріплені в ст. 10 Закону РК «Про державну службу» [187]. Державний

службовець не має права: 1) бути депутатом представницьких органів та членом

органів місцевого самоврядування; 2) займатися іншою оплачуваною діяльністю,

крім педагогічної, наукової та іншої творчої діяльності; 3) займатися

підприємницькою діяльністю, в тому числі брати участь в управлінні

комерційною організацією, незалежно від її організаційно-правової форми, коли

безпосередня участь в управлінні комерційною організацією не входить у його

посадові обов’язки відповідно до законодавства Республіки Казахстан;

4) бути представником у справі третіх осіб у державному органі, в якому він

перебуває на службі, або безпосередньо йому підлеглому, або підконтрольному;

5) використовувати в позаслужбових цілях кошти матеріально-технічного,

фінансового та інформаційного забезпечення його службової діяльності, інше

державне майно і службову інформацію; 6) брати участь у діях, що

перешкоджають нормальному функціонуванню державних органів та виконанню

службових обов’язків, включаючи страйки; 7) у зв’язку з виконанням посадових

повноважень користуватися в особистих цілях послугами громадян і юридичних

осіб [187].

Державний службовець у порядку, встановленому законодавством,

протягом місяця після вступу на посаду зобов’язаний на час проходження

державної служби передати в довірче управління частки (пакети акцій) у

статутному капіталі комерційних організацій та інше майно, що перебуває у його

власності, використання якого тягне за собою отримання доходів, за винятком

грошей, що законно належать цим особам, а також іншого майна,

переданого в майновий найм [187]. Це зобов’язує державного службовця на

виконання вказаних дій для подальшого проходження державної служби, а також,

безперечно, обмежує певні можливості щодо отримання доходів державного

службовця.

Особливості правового становища різних категорій службовців обумовлені

покладеними на них обов’язками і характером службових повноважень,

специфікою діяльності державних органів, в яких вони проходять службу [187].
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Також важливим елементом в регулюванні праці державних службовців в

РК є Кодекс честі державних службовців Республіки Казахстан (Правила

службової етики державних службовців) [188]. Він відповідно до Закону

Республіки Казахстан від 23 липня 1999 року «Про державну службу» [186],

Закону Республіки Казахстан від 02 липня 1998 року «Про боротьбу з корупцією»

[189] і загальноприйнятих морально-етичних норм встановлює основні стандарти

поведінки державних службовців Республіки Казахстан.

Керівники державних органів, а в центральних виконавчих органах -

відповідальні секретарі центральних виконавчих органів або посадові особи, на

яких у встановленому порядку покладено повноваження відповідальних

секретарів центральних виконавчих органів, а у випадках відсутності

відповідальних секретарів центральних виконавчих органів або зазначених

посадових осіб - керівники центральних виконавчих органів, забезпечують

розміщення тексту цього Кодексу в будівлях державних органів у місцях,

доступних для загального огляду.

Слід підкреслити, що всі дії та моральні переконання працівників державної

служби повинні сприяти лише благу Республіки Казахстан та підтримувати

політику Президента Казахстану. Дані положення мають на меті вдосконалити

сферу регулювання праці в державній службі, сформувати єдиний механізм

реалізації трудової діяльності та покращити політику держави і забезпечити єдину

досконалу систему державного управління в Республіці Казахстан.

Також даним Кодексом честі встановлено, що державний службовець як

суб’єкт трудових правовоідносин повинен: не допускати фактів прийняття

подарунків чи послуг від фізичних та юридичних осіб у зв’язку з виконанням

державних функцій; не приймати запрошення у внутрішньодержавні і закордонні

туристичні, лікувально-оздоровчі й інші поїздки за рахунок казахстанських або

іноземних фізичних і юридичних осіб, за винятком випадків, встановлених

законом; своїм ставленням до справи і особистою поведінкою сприяти створенню

стійкої і позитивної морально-психологічної обстановки в колективі; протистояти

діям, що перешкоджає ефективному функціонуванню державних органів і
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належному виконанню службових обов’язків державними службовцями; не

допускати випадків підбору і розстановки кадрів за ознаками земляцтва та

особистої відданості; не допускати і припиняти факти порушення норм службової

етики з боку інших державних службовців; дотримуватися ділового стилю в одязі

в період виконання своїх службових обов’язків [188].

Даний перелік є досить обширний та регулює значну кількість правил щодо

етики державного службовця і встановлює певні принципи. Це видається цілком

правильним, адже несення державної служби є вираженням особливої довіри з

боку суспільства та держави і пред’являє високі вимоги до моральності та

морально-етичного вигляду державних службовців. Суспільство розраховує, що

державний службовець буде вкладати всі свої сили, знання та досвід у

здійснювану ним професійну діяльність, неупереджено і чесно служити своїй

Батьківщині - Республіці Казахстан. Дотримання встановлених етичних норм

безперечно сприятиме й підвищенню рівня ефективності та сумлінності

здійснення покладених на працівника державної служби трудових обов’язків та

усуненню корупційних і бюрократичних проблем у політиці Республіки

Казахстан.

У ст. 32 визначено, що тривалість робочого часу державних службовців

визначається відповідно трудовим законодавством Республіки Казахстан з

урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. Для державних

службовців установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними

днями. Правила трудового розпорядку державних службовців, що

затверджуються державними органами, встановлюють режим робочого часу і

часу відпочинку. Для виконання невідкладних, наперед непередбачених робіт

державні службовці можуть залучатися до понаднормової роботи, до роботи у

вихідні та святкові дні відповідно до трудового законодавства Республіки

Казахстан. У випадках, передбачених цим пунктом, державному службовцю

надаються дні (години) відпочинку або робота компенсується відповідно до

системи оплати праці державних службовців [187].
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Отже, виходячи з вищезазначеного, потрібно виділити той факт, що даним

Законом чітко не встановлено робочий час для державних службовців. Загальні

положення та відсилання до Трудового кодексу сприяють розгалуженості цього

питання. Відповідно, необхідно зазначити, що і Трудовим кодексом Республіки

Казахстан прямо не передбачається встановлення строків робочого часу саме для

державних службовців, що спричинює прогалини у регулюванні даного питання

на законодавчому рівні.

Так, стаття 33 Закону «Про державну службу» проголошує, що з метою

визначення ефективності та якості роботи державних службовців проводиться

оцінка їх діяльності [187].

Таким чином, норми даної статті визначають оцінку діяльності державних

службовців. Аналізуючи законодавство інших країн, необхідно зазначити, що

дане явище є особливістю у регулюванні праці державних службовців Республіки

Казахстан. Безперечно, це є позитивним аспектом, тому що проведення даного

оцінювання допоможе виділити кращих працівників, які заслуговують на певну

нагороду, а також воно є ефективним засобом виконання результативної роботи

та стимулом для працівників розвиватися у своїй трудовій сфері.

Також даним Законом визначено певні заохочення для працівників. Так

стаття 35 визначає, що заохочення державних службовців застосовуються за

зразкове виконання посадових обов’язків, бездоганну державну службу,

виконання завдань особливої важливості і складності та інші досягнення в роботі,

а також за результатами оцінки їх діяльності. До державних службовців можуть

застосовуватися такі заохочення: 1) одноразова грошова винагорода; 2)

оголошення подяки; 3) нагородження цінним подарунком; 4) нагородження

грамотою; 5) присвоєння почесного звання; 6) інші форми заохочення, у тому

числі нагородження відомчими нагородами. За одне й те ж досягнення до

державного службовця може бути застосоване лише одне заохочення [187].

Необхідно зазначити, що встановлений на законодавчому рівні перелік

заохочень не є вичерпним, тому не обмежує уповноваженого керівника у

присвоєнні нагород державним службовцям та застосуванні до них заохочень за
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відповідну старанну працю. Також потрібно зауважити, що заохочення є досить

стимулюючим явищем для покращення результативності у сфері будь-якої праці,

зокрема і у сфері державної служби.

Важливу роль у регулюванні праці державних службовців у Республіці

Казахстан відіграє оплата праці. Так, стаття 53 Закону визначає, що оплата праці

державних службовців повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для

безумовного і вичерпного виконання службових обов’язків, сприяти

укомплектуванню державних органів компетентними і досвідченими кадрами,

стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю. Оплата праці державних

службовців встановлюється диференційовано залежно від характеру, обсягу та

результатів виконуваної державними службовцями роботи [187].

Нормами цієї статті прямо не встановлено чітких критеріїв щодо оплати

праці державних службовців. Важливим моментом у регулюванні оплати праці є

відсутність законодавчо закріпленого мінімуму заробітної плати для державних

службовців та законодавчо закріплених положень стосовно додаткових виплат

державним службовцям.

У ст. 54 цього ж Закону зазначено, що державним службовцям надається

оплачувана щорічна трудова відпустка тривалістю тридцять календарних днів з

виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі двох посадових окладів.

Оплачувана щорічна трудова відпустка державним службовцям за перший та

наступні роки роботи за угодою сторін надається у час робочого року. Оплата

щорічної трудової відпустки провадиться не пізніше ніж за три календарні дні до

її початку, а у разі надання трудової відпустки поза графіком - не пізніше трьох

календарних днів з дня її надання. За бажанням державних службовців щорічні

оплачувані трудові відпустки можуть надаватися їм по частинах. При цьому одна

з частин оплачуваної щорічної трудової відпустки повинна бути не менше двох

календарних тижнів. Державним службовцям може бути надана відпустка без

збереження заробітної плати у порядку, встановленому трудовим законодавством

Республіки Казахстан, у тому числі в разі їх навчання в рамках державного

замовлення за програмами післявузівської освіти. За рішенням керівника
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державного органу або відповідального секретаря, керівника апарату чи іншої

посадової особи, що визначається Президентом Республіки Казахстан, державні

службовці за їх згодою можуть бути відкликані із щорічної або додаткової

відпустки. Частина невикористаної відпустки надається державним службовцям у

будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у

наступному році [187].

Законом досить ґрунтовно регулюється питання стосовно відпусток для

державних службовців. Позитивним моментом є законодавчо визначена відпустка

тривалістю понад тридцять календарних днів, що відповідає нормам відповідності

праці та відпочинку. Також неможливо оминути той аспект, що відпустка для

державних службовців у Республіці Казахстан може надаватися частинами.

Потрібно зазначити, що це є задовільним аспектом для особистих інтересів

працівника. Із зазначеного положення також випливає, що державним

службовцям можуть надаватися безоплатні відпустки та відпустки у зв’язку з

навчанням.

Отже, доцільно виділити позитивні аспекти у сфері регулювання праці

державних службовців, до яких належать: чітке регулювання Законом «Про

державну службу» відпусток для державних службовців в Республіці Казахстан.

Спеціалізований Закон детально визначає період та види відпусток, що є

позитивним для досконалості регулювання праці державних службовців. Також

умови надання та період відпусток є раціональними для працівників державної

служби; питання щодо трудової етики державних службовців регулюються

окремим нормативно-правовим актом, так званим Кодексом честі державних

службовців Республіки Казахстан. Саме цей Кодекс дозволяє у більшій мірі

урегульовувати положення стосовно поведінки та морально-етичних цінностей

працівників, що сприяє результативності та відповідному рівню трудової

діяльності працівників державної служби.

Негативні аспекти:

- невизначеність спеціальним Законом Республіки Казахстан «Про

державну службу» чітких положень стосовно робочого часу. Закон не містить
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чітко окреслених меж робочого часу працівника державної служби. Необхідно

зазначити, що дана норма є бланкетною щодо Трудового кодексу, яким прямо не

передбачено конкретного визначення робочого часу для державних службовців.

Тому доцільним було б урегулювати дане питання у спеціальному законі;

- застосування до державного службовця лише одного виду заохочення за

одне і те ж досягнення. Відомо, що ефективність праці в значній мірі від певної

мотивації, одним з видів якої є отримання винагороди та заохочення за

виконувану працю. Дане ж законодавчо закріплене положення певною мірою

обмежує стимули для державних службовців до високопродуктивної праці;

- 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.

Аналізуючи у даному контексті ситуацію у Киргизькій Республіці,

зазначимо, що Президент Киргизької Республіки у 1996 році підписав Указ, який

затвердив Тимчасове положення про основи державної служби в Киргизькій

Республіці. У ньому вперше декларувалися основні принципи організації

державної служби, були визначені вимоги до державних службовців,

закріплювалися соціальні гарантії для них.

У ст. 23 Конституції Киргизької Республіки проголошено заборону

примусової праці, крім випадків війни, ліквідації наслідків стихійних лих та

інших надзвичайних обставин, а також у порядку виконання рішення суду. У ній

також закріплено, що не вважається примусовою працею залучення до військової,

альтернативної служби [190].

Виходячи з цього, доречно зауважити, що Конституція прямо не передбачає

норми щодо врегулювання праці, але закріплює досить важливу норму про

працю, а саме про те, що трудова діяльність не може бути примусовою, а лише за

згодою особи. Дане положення стосується кожного працівника, зокрема і
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державних службовців. Це зумовлює в Киргизькій Республіці вільний вибір

трудової діяльності та професії, що є досить доцільним для незалежної та

демократичної країни.

Основним джерелом регулювання праці в Киргизії виступає Трудовий

кодекс Киргизької Республіки, який в ст. 3 передбачає, що регулювання трудових

відносин та інших, безпосередньо пов’язаних з ними відносин, відповідно до

Конституції Киргизької Республіки здійснюється трудовим законодавством й

іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права

[191].

Регулювання трудових відносин повинно мати законодавче підґрунтя, яке

не суперечить верховенству права та правам людей. У свою чергу, кожне

законодавство базується на деяких факторах суспільства, тому кожна країна при

розробці норм праці повинна враховувати всі соціальні і моральні потреби

населення для подальшого розвитку трудових відносин. Безперечно, дія даного

Кодексу поширюється на всіх працівників, які уклали трудовий договір, у тому

числі і на державних службовців. Норми Трудового кодексу чинні на всій

території Киргизької Республіки.

Конкретно працю державних службовців регулює Закон Киргизької

Республіки «Про державну службу», який був прийнятий Верховною Радою і

вступив у дію з дня опублікування 11 серпня 2004 року [192].

Даний Закон дозволяє рухатися в напрямку розвитку професійності

державної служби, яка спирається на принципи компетентності та дотримання

професійної етики. Також, відповідно, положеннями, зазначеними у вказаному

Законі, регулюється праця державних службовців, закріплюються їх відповідні

права і обов’язки, заборони та обмеження стосовно трудової діяльності в

державній службі Киргизької Республіки. Регулювання праці Законом «Про

державну службу» сприяє забезпеченню в даній країні можливості контролювати

та покращувати трудову діяльність як у сфері державної служби так і трудової

діяльності загалом.
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У статті 5 аналізованого Закону зазначається, що державний службовець

здійснює професійну діяльність з реалізації цілей, завдань та функцій,

встановлених законодавством для даного державного органу, і є особою, яка

займає політичну державну посаду [192]. Звичайно, норми даної статті

передбачають те, що державний службовець в Киргизії здійснює свою трудову

діяльність на підставі закону та інших законодавчих актів Киргизької Республіки.

Але в даному положенні не закріплені конкретні повноваження державних

службовців, а лише вказано на загальні моменти щодо прав та обов`язків

працівників з відсиланням до Конституції Киргизької Республіки та інших,

конкретно не зазначених, нормативно-правових актів щодо більш детального

регулювання питань, пов’язаних з професійною діяльністю державних

службовців. Це не дозволяє у повній мірі регулювати питання щодо праці

державних службовців лише даним Законом.

Відповідно до ст. 24 Закону призначення на державну службу здійснюється

на підставі результатів конкурсу. Уповноважений державний орган у справах

державної служби координує роботу державних органів з відбору кандидатів

на державну службу і надає їм методичну допомогу. Уповноважений державний

орган у справах державної служби поширює інформацію про вакансії на

адміністративні державні посади та проведення національного конкурсу шляхом

її розміщення в офіційних засобах масової інформації, а також на Порталі

державних служб Киргизької Республіки не пізніше одного місяця до

початку конкурсного відбору.

Допускається призначення на державну службу на контрактній основі у

випадках і порядку, передбачених Президентом Киргизької Республіки [192].

Дані норми чітко встановлюють порядок прийняття особи на державну службу та

виокремлюють певні особливості щодо регулювання даного процесу. Виходячи з

положень, зазначених у вказаній статті, доцільно зауважити, що відбір на роботу в

державній службі здійснюється на конкурсній основі. Саме це сприяє підвищенню

якості кадрів в державних органах шляхом відбору кращих кандидатів на

заміщувану посаду у сфері державної служби, що в подальшому сприятиме
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ефективній роботі та досягненню позитивних результатів. Дана норма є досить

актуальною для всієї трудової діяльності державної служби, адже виконання праці

кращими із кращих працівників слугує безперечному здійсненню всіх

встановлених обов’язків та завдань, покладених на державну службу.

Стосовно оплати праці державних службовців, то ст. 44  Закону Киргизької

Республіки передбачається, що єдина система оплати праці державних

службовців визначається відповідно до Закону Киргизької Республіки «Про

граничну штатну чисельність та про умови оплати праці державних і

муніципальних службовців Киргизької Республіки» [193]. Єдина система оплати

праці державних службовців передбачає заробітну плату, що складається з

посадового окладу та надбавок. Державному службовцю встановлюються

персональні надбавки, які забезпечують стимулювання роботи, прояв ініціативи і

зацікавленості в результатах праці, а також надбавки за класний чин та вислугу

років на державній службі. Стаж державної служби для виплати процентних

надбавок за вислугу років обчислюється у порядку, визначеному Урядом

Киргизької Республіки. При обчисленні стажу державної служби враховується

також діяльність громадян в апаратах партійних, радянських, профспілкових і

комсомольських органів, в міністерствах, відомствах, підприємствах, установах та

організаціях, що фінансувалися з державного бюджету колишнього СРСР, а також

строкова служба в Збройних Силах СРСР і Киргизької Республіки, виконання

депутатських обов’язків на постійній основі, а також період проходження

перепідготовки та підвищення кваліфікації за спеціалізацією державного

управління за направленням та рекомендацією державного органу.

Також у даній статті зазначено, що для вирішення соціально-побутових

питань державним службовцям може надаватися матеріальна допомога з коштів

відповідного державного органу. Заробітна плата та інші виплати державним

службовцям підлягають індексації в порядку, встановленому законодавством

[192].

Стаття 36 Закону Киргизької Республіки «Про державну службу» визначає,

що до державних службовців за бездоганне та сумлінне виконання посадових
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повноважень, виконання завдань особливої важливості і складності можуть

застосовуватися такі види заохочень: оголошення подяки; нагородження

почесною грамотою державного органу; нагородження іншими професійними

нагородами Киргизької Республіки відповідно до законодавства Киргизької

Республіки; одноразова грошова винагорода; вручення пам’ятних знаків та цінних

подарунків; зняття накладеного дисциплінарного стягнення; подання щодо

нагородження державними нагородами.

Заохочення до державного службовця застосовуються керівником, що має

повноваження призначати його на посаду за власною ініціативою, або за

поданням секретаря державного органу [192].

Отже, необхідно акцентувати увагу на тому, що даний перелік є вичерпний

та в повній мірі визначає види заохочень, які застосовуються до держаних

службовців, що сприяє чіткому визначенню цього питання. Потрібно підкреслити,

що закріплення заохочень на законодавчому рівні є певним стимулом для

результативної праці, яку виконують працівники державної служби.

У статті 45 цього ж Закону визначено, що державному службовцю

встановлюється щорічна оплачувана відпустка тривалістю тридцять календарних

днів з виплатою допомоги на оздоровлення у встановленому законодавством

розмірі заробітної плати. При стажі роботи на державній службі більше п’яти,

десяти і п’ятнадцяти років з урахуванням вимог статті 46 цього Закону

оплачувана відпустка збільшується відповідно на два, чотири і шість календарних

днів. В окремих випадках державному службовцю за його письмовою заявою

відповідно до трудового законодавства керівником державного органу може бути

надана відпустка без збереження заробітної плати [192].

Даною нормою доцільно закріплені положення, необхідні для регулювання

питання стосовно відпустки державного службовця. Потрібно зазначити, що

спеціальним Законом чітко визначено особливості та терміни надання відпусток.

Особливість регулювання відпустки проявляється у наданні виплати на

оздоровлення при тривалості відпустки 30 днів, а також у наданні додаткових днів

відпустки при зазначеному даною статтею стажі роботи, що служить певним
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привілеєм та заохоченням для працівників, які працюють протягом тривалого

терміну на державній службі. Також потрібно акцентувати увагу на тому, що з

даного положення випливає той факт, що працівникам державної служби може

надаватися неоплачувана додаткова відпустка. Отже, можна констатувати, що це

питання достатньо урегульоване на користь працівників державної служби.

Таким чином, проаналізувавши регулювання праці державних службовців

Киргизької Республіки, ми можемо вказати на такі його позитивні моменти:

- регулювання оплати праці окремим Законом Киргизької Республіки «Про

граничну штатну чисельність та про умови оплати праці державних і

муніципальних службовців Киргизької Республіки». Саме визначення оплати

праці в окремому Законі дозволяє в повній мірі урегулювати питання щодо

оплачуваної винагороди за здійснення трудової діяльності в державних органах,

що, безперечно, є позитивним моментом у сфері регулювання праці державних

службовців;

- Законом «Про державну службу» здійснюється чітке регулювання

матеріальної допомоги за працю державних службовців в Киргизії.

Впорядкування цього питання спеціальним Законом відрізняє законодавчу основу

щодо регулювання праці державних службовців в Киргизькій Республіці з-поміж

інших країн та виступає позитивним моментом у сфері праці держаних

службовців.

Негативні аспекти:

- 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, адже дане

положення є вкрай важливим для працівників державної служби;

- Законом Киргизької Республіки «Про державну службу» не визначено

повноваження державного службовця. Це відповідним чином впливає на сферу

праці державних службовців, адже встановлення повноважень, якими наділений
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працівник, а саме державний службовець, на законодавчому рівні слугує основою

всього регулювання його трудової діяльності.

Розглядаючи регулювання праці державних службовців в Естонії, доречно

зазначити, що основою всього законодавства визнається Конституція Естонії, яка

регулює основні права громадян. Таким чином, розглянемо конституційні засади

службово-трудової діяльності державних службовців.

Перш за все, необхідно зазначити, що стаття 29 Конституції Естонії

закріплює право громадянин вільно вибирати собі рід занять, професію і місце

роботи [194]. Ця норма прямо не регулює конкретно працю державних

службовців, але на її основі можна стверджувати про те, що жоден громадянин не

може бути примусово притягнутий до трудової діяльності у сфері державної

служби. Дане положення гарантує свободу праці громадян Республіки Естонія.

А у статті 30 Основного Закону визначено, що посади в державних

установах та місцевих самоврядуваннях на підставах і в порядку, встановленому

законом, займаються громадянами Естонії. Відповідно до закону ці посади, як

виняток, можуть займати також громадяни іноземних держав та особи без

громадянства. Законом також може бути обмежено право державних службовців

деяких категорій займатися підприємництвом, входити в комерційні об’єднання

(Стаття 31), перебувати в партіях і входити в деякі види некомерційних об’єднань

(Стаття 48) [194].

Отже, аналізуючи дані норми, потрібно зауважити, що на відміну від інших

держав, Конституція Естонії прямим чином закріплює не лише основне право

щодо вільної праці, але й регулює працю державних службовців, визначаючи

основні фундаментальні моменти стосовно того, що працювати на державній

службі в Естонії можуть не лише громадяни держави, але в деяких, передбачених

Законом, випадках й іноземці. Ця норма є певною особливістю у сфері

регулювання праці державних службовців в Естонії.

Також важливим моментом у регулюванні праці державних службовців у

даній країні є відсутність Трудового кодексу. Відповідно, регулювання праці

здійснюється окремим Законом «Про трудовий договір» [195], в якому відсутні
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будь-які положення стосовно регулювання праці державних службовців. Але все

ж необхідно зазначити, що державна служба розвивається на міцній правовій

основі, фундамент якої складає Закон «Про публічну службу» від 25 січня 1995

року [196]. Ст. 37 цього Закону закріплює порядок виплати заробітної плати

відповідним категоріям працівників. Так, державні чиновники отримують премію

за вислугу років наступним чином: 1) понад 5 років служби -  5% від заробітної

плати; 2) 10-15 років служби - 10% від заробітної плати; 3) понад 15 років служби

- 15% від заробітної плати.

У ній також вказано, що заробітна плата виплачується за трудовим

договором [196]. Виходячи з даних норм, потрібно підкреслити те, що Законом

встановлено лише основні положення стосовно оплати праці, безпосередньо ж ці

норми регулюються трудовим договором, що також передбачено даним

положенням. Потрібно зазначити, що доцільним є визначення розміру премії у

залежності від стажу роботи, оскільки це є ефективним стимулом до стабільної

праці у державній сфері.

У статті 38 Закону визначено норми стосовно додаткової винагороди за

вчений ступінь: 1) ступінь магістра - 10% від заробітної плати; 2) ступінь доктора

- 20% від заробітної плати. А відповідно стаття 39 встановлює доплату за знання

іноземних мов. Державним чиновникам, які володіють не менше ніж трьома

мовами, за знання кожної наступної мови здійснюється додаткова доплата в

розмірі 10 відсотків від заробітної плати, але не більше ніж на 30 відсотків [196].

Дані положення урегульовують додаткові виплати заробітної плати, що є

особливістю у сфері регулювання заробітної плати з-поміж інших країн. У

більшості іноземних спеціальних актів, що регулюють працю державних

службовців, не передбачено доплати за знання іноземних мов та науковий

ступень. Отже, державним службовцям в Естонії надаються значні соціальні

гарантії (надбавки до заробітної плати за знання кожного третьої і подальшої

іноземної мови, магістерський і докторський ступені, додаткові оплачувані

відпустки, надбавки до пенсії за вислугу років на державній службі тощо).
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Також параграф 79 Закону «Про публічну службу» містить види стимулів

або так званих заохочень, таких як: 1) оголошення подяки; 2) грошова

винагорода; 3) цінний подарунок, сертифікат; 4) вищий ступінь не більше ніж на

один рік.

У ньому також зазначено, що кілька заохочень можуть бути застосовані

одночасно [196]. Таким чином, даний перелік є вичерпним та в певній мірі

обмежуючим щодо регулювання даного питання. Потрібно зауважити, що

заохочення відіграють важливу роль у підвищенні ефективності трудової

діяльності, тому доречно досліджуване питання розглянути більш ґрунтовно.

На відміну від заохочень, на працівників можуть накладатися і

дисциплінарні стягнення, визначені параграфом 85 цього ж Закону, до яких

належать: 1) догана; 2) штраф, що не перевищує 10-денної заробітної плати

посадової особи; 3) призупинення виплати заробітної плати за обслуговування

протягом не більше десяти послідовних регулярних робочих днів; 4) звільнення із

служби відповідно до параграфа 118 цього Закону.

Також наголошено, що за кожен проступок може бути застосовано лише

одне дисциплінарне стягнення [196]. Отже, застосування дисциплінарного

стягнення сприяє зменшенню порушень під час виконання трудової діяльності та

дозволяє підвищити ефективність роботи системи державної служби. Важливим є

законодавче закріплення даного питання спеціальним законом, який регулює

сферу праці державних службовців, що є позитивний аспектом у сфері

регулювання праці державних службовців Республіки Естонія.

Законом «Про публічну службу» передбачено обмеження прав державних

службовців, яким притаманний традиційний характер: заборона на участь у

страйках, заборона на входження до складу постійно діючих керівних органів

політичних партій та деякі інші.

Поряд з цим, обмеження можуть мати гнучкий характер. Таким чином,

державний чиновник має право здійснювати підприємницьку діяльність, але лише

з дозволу державної установи чи особи, якою його було призначено на дану
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посаду, і тільки в тому випадку, коли підприємницька діяльність не заважає

виконанню покладених на нього службових обов’язків та повноважень.

На підставі аналізу регулювання праці в Республіці Естонія виділимо як

позитивні, так і негативні його моменти. До позитивних віднесемо такі:

- регулювання праці державних службовців нормами Конституції Естонії.

Беззаперечно, дана особливість є позитивним аспектом, адже визначення

основних моментів щодо праці державних службовців на конституційному рівні є

підґрунтям для всього законодавчого регулювання даного питання;

- Законом «Про публічну службу» урегульовано додаткові виплати для

державних службовців. Потрібно зазначити, що ця особливість є досить

результативним стимулом для підвищення власних наукових та кваліфікаційних

знань та умінь працівників у сфері державної служби. Безперечно, дана норма є

позитивним моментом у сфері регулювання праці державних службовців у

Республіці Естонія.

Негативні аспекти:

- 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. Також потрібно зауважити, що праця державних службовців у

Республіці Естонія нормами вищезазначеного Закону не регулюється;

- недосконале регулювання заохочень Законом «Про публічну службу».

Резюмуючи даний аспект, акцентуємо 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 сфері.

Аналізуючи законодавство пострадянських країн, а саме Росії, Молдови,

Казахстану, Киргизії та Естонії, доцільно виділити певні особливості, які

притаманні даним державам. Перш за все, у Російській Федерації особливістю у

регулюванні праці державних службовців є те, що державна служба поділяється

на федеральну службу та службу суб’єктів федерації, відповідно до чого саме
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регулювання здійснюється за різними видами законодавства. Стосовно Молдови,

то в даній країні, на відміну від законодавства інших держав, у Законі Республіки

Молдова «Про державну службу» чітко вказується, що на державну службу

можуть вступати громадяни Молдовії незалежно від раси, національної

належності та інших гендерних особливостей, що запобігає виникненню колізій

стосовно дискримінації у сфері праці, зокрема на державній службі. Регулювання

праці в Казахстані виокремлює відсутність Трудового кодексу, точніше його

заміна на Закон «Про працю в Республіці Казахстан», відповідно, даний аспект у

певній мірі впливає на регулювання трудової діяльності в даній країні та потребує

розробки й прийняття Трудового кодексу, на основі якого в подальшому будуть

прийматися закони, якими встановлюватимуться норми стосовно праці, що

зумовить покращення регулювання трудової діяльності та трудових відносин,

зокрема й державних службовців, в Республіці Казахстан. Особливістю

регулювання праці державних службовців в Киргизії, безперечно, є система

оплати праці, вона закріплена в окремому Закону Киргизької Республіки «Про

граничну штатну чисельність та про умови оплати праці державних і

муніципальних службовців Киргизької Республіки». У ньому визначені конкретні

норми та чіткі положення у сфері регулювання оплати праці та трудової

діяльності загалом й у сфері державної служби зокрема. Також даним країнам

притаманна спільна особливість у сфері регулювання праці державних

службовців, яка виокремлює колишні країни СРСР з-поміж інших держав світу.

Отже, доцільно зазначити, що найголовнішою та найсуттєвішою особливістю у

сфері регулювання праці державних службовців, яка характерна практично для

всіх держав пострадянського простору, є те, що в кожній з цих незалежних

держав дана сфера регулюється не тільки в контексті праці усіх працівників, а й

окремим Законом «Про державну службу», який визначає та встановлює всі

необхідні положення стосовно праці державних службовців, їх права та обов’язки,

заборони і можливості. Необхідно зауважити, що однією з особливостей,

притаманних пострадянським країнам, є порядок вступу на державну службу,

який  базується на конкурсній основі, що сприяє кращому підбору кадрів та
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залученню до виконання роботи лише кваліфікованих працівників. Саме дані

особливості об’єднують пострадянські країни у сфері регулювання праці

державних службовців та виділяють їх з- поміж інших зарубіжних держав.

2.3 Напрями гармонізації національного нормативно-правового забезпечення

праці державних службовців із законодавством країн пострадянського

простору

Оскільки Україна перебуває на стадії реформування законодавства у сфері

праці суддів та поступової демократизації суспільства, необхідним є виділення

напрямів гармонізації національного законодавства у сфері праці державних

службовців до законодавства пострадянських країн [197, с. 118]. Врахування всіх

особливостей гармонізації у сфері праці державних службовців надає підстави

сподіватись на подальші позитивні зміни у підходах до нормотворення, що

сприятиме підвищенню результативності здійснення реформ у даному напрямі.

Першим напрямом гармонізації національного законодавства у сфері праці

державних службовців до законодавства країн пострадянського простору є

оновлення моделі праці державних службовців. Країнам-членам СРСР

притаманний демократичний централізм у сфері правового регулювання праці

державних службовців. Як зазначає О.М. Куракін, вищі органи мають

повноваження владного волевиявлення стосовно нижчих. При цьому керівництво

вищих органів трудо-правовою діяльністю нижчих має як загальний, директивний

характер, так і безпосередній, оперативний. Здійснюється воно з метою

досягнення точного й неухильного виконання законів й інших нормативних актів,

реалізації в трудовій діяльності державних службовців політики народу,

забезпечення єдиних форм та методів роботи в усіх основних напрямах;

підпорядкування нижчого органу має імперативний характер, оскільки передбачає

його обов’язок виконувати розпорядження вищого органу, що є основним

елементом їх взаємовідносин [198, с. 19-20]. Варто погодитись з вченим, адже не

тільки Україні, а й іншим колишнім державам-членам СРСР все ще притаманний
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демократичний централізм, на основі якого були збудовані майже всі політико-

правові інститути. Суть даного принципу полягає в підконтрольності та

підзвітності працівників певному центру, а також у виконанні наданих ним

завдань. Варто зазначити, що вплив з боку демократичного централізму на працю

державних службовців проявляється у встановленні ієрархічно-структурованої

системи посад державних службовців. Кожен державний службовець нижчої

ланки, посади виконує свою трудову функцію під чітким керівництвом

державного службовця вищої ланки чи посади. Проте усі державні службовці

здійснюють свою трудову діяльність, керуючись вказівками відповідного центру.

Необхідно зауважити, що такий підхід до визначення праці державних

службовців має як позитивні, так і негативні сторони. Централізм у нормативно-

правовому забезпеченні праці державних службовців створює загальнодержавну

регламентацію трудових правовідносин даної категорії працівників і закріплює

норми щодо умов праці, її оплати, організаційного та матеріального забезпечення

на законодавчому рівні, сприяє захищеності цих працівників. Проте такий підхід

не деталізує специфічні аспекти праці державних службовців у кожному

окремому державному органі чи органі місцевого самоврядування, що зумовлює

необхідність застосовувати аналогію закону. Запозичення нових підходів до

правового регулювання праці державних службовців сприятиме покращенню їх

трудо-правового статусу, а також ефективності їх трудової діяльності. На даний

момент гармонізація законодавства у сфері праці державних службовців до

законодавства пострадянських країн веде до поступового зменшення державного

централізму. Варто також зазначити, що трудова діяльність у державній службі

повинна будуватись на основі розкриття трудового потенціалу державних

службовців, забезпечення їх необхідними умовами, а також запозичення нового

міжнародного бачення трудо-правового статусу працівників державної служби,

що, безумовно, можливе лише за рахунок відмови від централізму та надання

правовому регулюванню праці державних службовців локального характеру.

Цілеспрямоване реформування національного законодавства щодо праці

державних службовців є наступним напрямом гармонізації національного
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законодавства до законодавства країн пострадянського простору. Його суть

полягає в необхідності позбутися застарілих підходів до визначення праці

державних службовців та запозиченні інноваційних конструктивних тенденцій

оптимізації робочого процесу державних службовців. Особливістю визначення

трудо-правового статусу державних службовців є, притаманний переважній

більшості країн пострадянського простору, адміністративно-правовий підхід до

визначення діяльності працівників державної служби. Це зумовлює здійснення

правового регулювання праці державних службовців в основному нормами

адміністративного права. Саме тому більшість країн колишнього СРСР у

профільних законах (Законі Казахстану «Про державну службу» [199], Законі

Республіки Білорусь «Про державну службу» [200], Федеральному Законі РФ

«Про державну службу РФ» [180], Законі Литовської Республіки «Про державну

службу» [201] тощо) про державну службу визначають статус державного

службовця як адміністративно-правовий, а статус останнього в якості суб’єкта

трудового права врегульовується кодифікованими актами трудового

законодавства кожної конкретної країни. Як зазначають І.В. Ковбас та Н.С.

Федорук, державна служба – це такий вид трудової діяльності, який пов’язаний з

формуванням та реалізацією державної політики і наданням адміністративних

послуг. Тобто основною ознакою, яка відрізняє державну службу від інших видів

роботи в державних органах та установах, є здійснення державним службовцем

завдань і функцій держави [202, с. 63-64]. На даний момент тенденція до

ототожнення праці державних службовців з адміністративною діяльністю

властива багатьом країнам колишнього Радянського Союзу. Оскільки такі

працівники працюють на благо держави, то і статус останніх має визначатися як

державно-управлінський. До того ж умови праці та фінансове забезпечення

оплати праці цієї категорії працівників здійснюється державою за рахунок

державного та місцевих бюджетів, що є надійною гарантією захисту їх трудової

діяльності. Саме тому більшість країн, що входили до складу Радянського Союзу,

в процесі свого розвитку приймали уніфіковані акти про державну службу, які

майже не містять у собі норм трудового права. Однак розвиток саме трудо-
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правового статусу державних службовців у країнах пострадянського простору

призводить до необхідності адаптації національного законодавства у цій сфері до

таких положень у визначенні трудової діяльності державних службовців. Воно

дозволить забезпечити широкий перелік прав та гарантій у сфері трудового права,

а також правовий захист даної категорії працівників. Як відзначає А.В. Гусєв,

перебуваючи на державній службі, чиновник, сумлінно виконуючи посадові

обов’язки, розраховує взамін отримувати гідну грошову винагороду, успішно

рухатися вгору по кар’єрній драбині, користуватися соціальними пільгами та

привілеями. Тому діяльність службовців повинна організовуватися, регулюватися

і оцінюватися з урахуванням того, що ця служба здійснюється у формі

професійної праці, містить соціально-трудовий компонент і, більше того,

потребує адекватних засобів і способів організації, управління, професійно-

особистісної мотивації, стимулювання, контролю, тобто використання в її

регулюванні трудо-правового інструментарію [203, с. 13].

Відповідно до ч. 4 ст. 1 Закону Грузії «Про публічну службу» діяльністю на

державній посаді вважаються трудові відносини на виборних посадах або

посадах, на які призначаються, в установах, що здійснюють на підставі

законодавства законодавчу, виконавчу і судову владу, державний нагляд і

контроль, а також державну оборону [204]. Таким чином визначається цивільно-

правовий та трудовий характер професійної діяльності працівників державної

служби, що, у свою чергу, зумовлює надання останнім більш широких прав та

гарантій їх забезпечення. Щодо механізму реалізації даного напряму в Україні, то

ним має стати нормативно-правове закріплення у Законі України «Про державну

службу» положення про трудо-правовий характер державної служби. Необхідно

внести законодавчі зміні у вищезазначений нормативно-правовий акт, який

регулює діяльність державних службовців, шляхом викладення ст. 1 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, на яких поширюється законодавство про працю та які

одержують заробітну плату за рахунок державних коштів».
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Варто зазначити, що вищеокреслений захід сприятиме закріпленню положення

державних службовців в якості працівників та наданню їм усієї повноти спектру

трудових прав з метою їх захисту та забезпечення рівних умов праці. Таким

чином, визначення державного службовця як працівника, тобто суб’єкта

трудового права, своїм наслідком матиме нормативне закріплення трудових прав

та законних інтересів державних службовців, а також гарантування цих прав

кожному працівнику даної категорії.

Третім напрямом приведення національного законодавства у відповідність

до норм, що встановлюють пострадянські країни у сфері праці державних

службовців, є запозичення і впровадження досвіду щодо активної

антикорупційної політики у даній сфері. Успішний досвід цих країн у протидії та

запобіганні корупції у сфері праці державних службовців спонукає  національних

законодавців до упорядкування та адаптації нормативно-правової бази у

зазначеній сфері. Пострадянські країни входили, а деякі і наразі входять до

найкорумпованіших країн світу, тому більшість з них здійснюють активну

антикорупційну політику у даній сфері і отримують успішний результат. Грузія

досягла значного прогресу в мінімізації корупції, про що свідчать результати

різних опитувань громадської думки й міжнародні рейтинги. У 2010-2013 рр. уряд

Грузії продовжив реалізацію важливих реформ, спрямованих на подальше

зменшення рівня корупції. Законодавство Грузії було здебільшого приведено у

відповідність до міжнародних стандартів щодо встановлення кримінальної

відповідальності за корупційні правопорушення [205]. Щодо антикорупційних

норм у сфері праці державних службовців, то глава 4 Закону Грузії «Про публічну

службу» визначає обов’язки та обмеження, що містять у собі положення у сфері

протидії та запобігання корупції в державних та місцевих органах [206].

Взаємообмін позитивним досвідом у цій сфері забезпечує створення належних

умов для недопущення корупційних проявів у праці державних службовців. Такі

заходи здійснюються шляхом встановлення гідної заробітної плати, різних

гарантій та компенсацій для державних службовців, а також просвітницькою

діяльністю, яка направлена на осмислення державними службовцями того, що
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корупційні правопорушення під час здійснення ними своєї трудової діяльності є

невигідними і загрожують як їх матеріальному становищу, так і майбутній

трудовій діяльності в певному державному органі або в органі місцевого

самоврядування. Як відзначає В.В. Побережний, однією з основних причин

корупції серед державних службовців є низький рівень оплати праці та надання

соціальних послуг [207, с. 4]. Тому важливим аспектом у вдосконаленні праці

державних службовців та забезпеченні антикорупційної політики є адекватне

оцінювання трудової діяльності даних працівників і встановлення мінімальних

гарантій гідної заробітної плати, які направлені на формування необхідного

матеріального становища державних службовців. Більше того, проведення

семінарів та бесід щодо негативного впливу корупції на трудо-правове становище

працівників державної служби надасть змогу змінити їх ставлення до такого

соціально-правового явища.

Наступним напрямом гармонізації норм національного законодавства з

нормами пострадянських країн є поступова відмова від політизації праці

державних службовців. Для країн, що вийшли з СРСР, властивим залишається

політичний характер праці державних службовців. Це характерно для норм

законодавства у сфері праці державних службовців більшості країн, що пройшли

радянський період. Політичні державні службовці впливають на адміністративних

державних службовців, які їм підпорядковуються та беззаперечно виконують

накази і розпорядження. Як зазначає К.К. Баранцева, жорстке підпорядкування

адміністративного апарату політичній еліті призвело до того, що комуністичні

країни будували свою державну службу не на принципі кар’єри, як більшість

західних країн, а на принципі призначень [208, с. 24]. Враховуючи вищенаведене,

необхідно зазначити, що такий метод використовується і у теперішній час.

Національне законодавство передбачає саме призначення державних службовців,

а не їх кар’єрне зростання. Такий підхід до регулювання праці державних

службовців призводить до виникнення корупційних проявів та призначення чи

підвищення у посаді не за особливі заслуги перед державою, а за ступенем

спорідненості чи наближеності до вищих посадових осіб-роботодавців. Проте
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напрям удосконалення трудових правовідносин у державній службі

характеризується закріпленням статусу державного службовця в якості трудо-

правового, а також поступового вдосконалення системи підвищення його

кар’єрного зростання. Як вказує Р.В. Миронюк, на даний момент спеціальній

перевірці підлягають всі особи, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Спеціальній

перевірці підлягають відомості про притягнення особи до кримінальної

відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування до

кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення,

достовірність відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і

зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, стан здоров’я кандидата,

освіту, наявність у кандидата наукового ступеня, вченого звання тощо [209, с. 14].

Тобто під час конкурсного відбору або перед призначенням кандидат на посаду

державного службовця підлягає перевірці, що в деяких випадках може ще й

супроводжуватися встановленням випробувального терміну тривалістю до 6

місяців. І це є обґрунтованим, адже роботодавець – державний орган або орган

місцевого самоврядування – намагається захистити себе від допущення до роботи

осіб, що мають певні обмеження, такі як наявність спорідненості з іншими

працівниками державної служби, вчинення корупційних діянь тощо.

Наступним напрямом гармонізації законодавства у сфері праці державних

службовців до законодавства пострадянських країн є прийняття нормативно-

правових актів про створення регіональних та місцевих органів. У контексті

трудового права даний аспект є позитивним, оскільки такі законодавчі реформи

забезпечують створення додаткових робочих місць для майбутніх державних

службовців. Більше того, для працівників державної служби це також створює

можливість працювати та отримувати заробітну плату у територіальних межах

місця їх проживання. Доцільним є наведення досвіду Російської Федерації у цій

сфері. Російська Федерація має розвинену систему місцевого самоврядування, що

не входить до системи органів державної влади. Згідно із ст. 131 Конституції РФ

місцеве самоврядування здійснюється у міських, сільських поселеннях та на
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інших територіях з урахуванням історичних та інших місцевих традицій. Основні

засади діяльності населення щодо здійснення місцевого самоврядування

закріплюються в Конституції РФ, федеральних законах, законах суб’єктів РФ,

інших нормативних актах (статутах міст і районів, Законі міста Москви «Про

районну управу в м. Москва» 1996 р., положеннях «Про збори громадян за місцем

проживання», «Про старостів, селищні й сільські округи») [210]. Створення

ефективної системи здійснення державного управління на місцях є результатом

виконання країнами-членами колишнього СРСР Європейської хартії місцевого

самоврядування [211]. Такі системи надають змогу врегульовувати трудові

правовідносини державних службовців не тільки на загальнодержавному рівні, а й

на локальному, місцевому і деталізувати окремі аспекти праці державних

службовців в певних місцевих органах влади, враховуючи територіальне

розташування, звичаї та інше. Дані заходи спрямовуються на поступову

децентралізацію державного управління, а також на забезпечення зайнятості

державних службовців. Як стверджує М.І. Іншин, локальне правове регулювання

праці державних службовців – це підзаконне, похідне від централізованого

регулювання, що здійснюється за допомогою локальних правових норм,

прийнятих у встановленому порядку компетентними суб’єктами і спрямованих на

упорядкування службово-трудових відносин у межах конкретного державного

органу, установи, організації [212, с. 10]. За допомогою такого способу правового

регулювання праці умови останньої для державних службовців

встановлюватимуться на місцевому рівні і деталізуватимуть загальні положення

та норми, що закріплюються законодавством. Це надасть змогу покращити

становище даної категорії працівників, а також підвищити ефективність праці.

Наступним напрямом є нормативно-правове закріплення права на працю в

державній службі не тільки громадян України, а й іноземців. Таке право

притаманне більшості пострадянських країн. Наприклад, згідно із ст. 24 Закону

Республіки Білорусь «Про державну службу» право на вступ на державну службу

мають громадяни Республіки Білорусь, які досягли вісімнадцятирічного віку,

володіють державною мовою Республіки Білорусь і відповідають іншим вимогам,
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встановленим цим Законом, іншими законодавчими актами про державну службу

[200]. Така ж вимога встановлюється ст. 16 Закону Грузії «Про публічну службу»,

в якій ідеться про те, що до кандидатів на посаду в публічній службі висуваються

вимоги щодо наявності громадянства, володіння державною мовою, освіти не

нижче середньої та досягнення 18-річного віку [206]. Визначення даних умов

вступу на державну службу впливає на розвиток праці в цих країнах. Необхідно

зазначити, що деякі пострадянські країни на теперішній час надають право вступу

на державну службу іноземцям, але у виняткових випадках, на чітко визначений

перелік посад, які мають переважно адміністративний характер. Наприклад, у ст.

30 Конституції Естонської Республіки йдеться про те, що, як виняток, посади в

державних установах та органах місцевого самоврядування можуть займати

громадяни іноземних держав, а також особи без громадянства [194]. Загалом

варто зазначити, що такий напрям у розвитку праці державних службовців є

ефективним та надає можливість іноземцям вступити на певну посаду в іншій

державі. Це є вигідним як для роботодавців, так і для працівників державної

служби, оскільки забезпечує працевлаштуванням останніх та здійсненням

ефективної трудової діяльності з урахуванням досвіду зарубіжних країн.

Закріплення можливості вступу на державну службу іноземних громадян веде до

розширення ринку праці у цій сфері та залучення висококваліфікованих

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. Можливим також є проведення семінарських занять такими

іноземними працівниками в середині певного державного органу чи органу

місцевого самоврядування для покращення трудових відносин між працівниками

та роботодавцем.

Також напрямом гармонізації національного законодавства у сфері праці

державних службовців до законодавства колишніх членів СРСР є встановлення

конкурсного відбору на посади. У ст. 24 Закону Казахстану «Про державну

службу» передбачається конкурсний відбір на зайняття адміністративної посади
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[199]. Ст. 14 Закону Молдови «Про державну службу» також встановлює таку

процедуру вступу на посаду державного службовця [213]. Закон Республіки

Білорусь «Про державну службу» також передбачає конкурсний відбір, що

передує вступу на державну посаду, а також випробувальний термін [200].

Російська Федерація не є винятком у цьому плані, оскільки ст. 22 Федерального

Закону «Про державну службу в РФ» встановлює зазначену форму

працевлаштування на державну службу [180]. Така норма закріплюється майже в

усіх країнах пострадянського простору і створює передумови для відбору

найкращих спеціалістів у сфері державної служби до органів влади. Проте, на

думку А.М. Олешко, діюча процедура іспиту та співбесіди не завжди сприяє

кваліфікаційно-обгрунтованому визначенню відповідності конкурсантів

особистим вимогам, які висуваються до державних службовців [214, с. 121].

Як зазначає А.М. Олешко, в період низького престижу державної служби,

дефіциту кваліфікованих кадрів необхідно, щоб нове законодавство України про

державну службу врахувало всі недоліки, притаманні існуючому процесу

заміщення вакантних посад державних службовців, вітчизняні традиції та досвід

інших країн для забезпечення органів державної влади висококваліфікованими

фахівцями [214, с. 121]. У результаті конкурсного відбору кожному претенденту

доцільно виставляти бали (ранги), той, хто набере найбільше балів, має бути

зарахований на посаду. Як варіант, конкурсний відбір можна доповнити

використанням кваліфікаційних карт та карт компетенції (портретів або профілів

ідеальних співробітників) [215]. Такий підхід, запропонований вченою, є

доречним та ефективним, оскільки дозволяє потенційному працівнику-

державному службовцю оперативно надати лаконічно згруповану особисту

інформацію, на підставі якої роботодавець здійснить раціональний відбір.

До напрямів гармонізації у сфері приведення у відповідність норм

законодавства про працю державних службовців до норм пострадянських країн

слід також віднести забезпечення професійного навчання державних службовців

та розвиток Школи вищого корпусу державної служби на основі досвіду

колишніх країн-членів СРСР. Постанова Уряду Російської Федерації від 13
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вересня 1994 року № 1047 «Про організацію перепідготовки та підвищення

кваліфікації державних службовців федеральних органів виконавчої влади»

визначає положення щодо правового регулювання перепідготовки та підвищення

кваліфікації державних службовців федеральних органів, що здійснюється на

основі державного замовлення [216]. У Білорусі основні положення щодо

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації затверджені

Указом Президента Республіки Білорусь «Про деякі заходи щодо вдосконалення

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної служби»

[217]. Такі ж самі норми щодо професіоналізації праці державних службовців

Казахстану  затверджені у відповідних Правилах підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації державних службовців. Як зазначає Є. І. Бородін, одним

із основних принципів державної служби, зафіксованим у Законі України «Про

державну службу», є професіоналізм, що підкреслює високу суспільну значущість

діяльності державних службовців. Указом Президента України було створено

Українську Академію державного управління при Президентові України, якій

згодом надали статус Національної Академії [218]. Таким чином, у

пострадянських країнах було встановлено нормативно-правове регулювання та

запроваджено спеціальні заклади щодо професійної підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації державних службовців. Саме тому національне

законодавство активно розвивається у цьому аспекті, запозичує досвід підготовки

спеціалістів у сфері державної служби та створює нормативно-правове

забезпечення діяльності щодо підвищення якості праці державних службовців

[219, с. 43]. Тому для забезпечення здійснення працівниками державної служби

своїх трудових функцій необхідним є постійно підтримувати та вдосконалювати

свої знання з метою досягнення вищого ступеня професіоналізму.

Наступним напрямом гармонізації законодавства у сфері праці державних

службовців до законодавства пострадянських країн є створення ефективної

електронної системи урядування на основі досвіду Естонської Республіки. Як

вказує О.О. Костюк, створення «електронного уряду» має забезпечити не тільки

більш ефективне та менш затратне адміністрування, а й кардинальну зміну
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взаємовідносин суспільства з урядом. У результаті це призведе до вдосконалення

демократії та підвищення відповідальності влади перед народом [220, с. 53]. Як

зазначає С.А. Чукут, створення даної системи характерне для більшості країн-

учасниць СРСР і зумовлене ефективністю її функціонування. Приведення

національного законодавства у відповідність до цього напряму є однією з

основних ознак гармонізації. Сучасна Естонська стратегія розвитку

інформаційного суспільства, затверджена урядом Естонії, розбудовується

відповідно до «i 2010: A European Information Society for growth and employment»

та «i 2010 eGovernment action plan» (програма дій) і залучає до реалізації всі

міністерства, державну канцелярію, наукові кола та інші організації. Водночас

нова стратегія «Estonian Information Society Strategy 2013» була схвалена і

затверджена 30 листопада 2006 року урядом Естонії і вступила в силу 01 січня

2007 року [221, с. 28]. На даний момент електронна система Кабінету Міністрів

Естонії дозволяє оперативно обмінюватися документами, ознайомлюватися з

редакціями проектів нормативних актів і навіть проводити голосування. Також

зазначену тенденцію до впровадження електронної системи урядування можна

побачити в Російській Федерації, уряд якої прийняв відповідне розпорядження

про формування системи електронного урядування [222]. Аналізуючи наведене,

можна стверджувати, що функціонування даної системи сприятиме оптимізації

праці державних службовців, дозволить скоротити витрати та сприяти

покращенню правового становища державних службовців як працівників.

Правове регулювання етичних норм поведінки державних службовців у

процесі праці є також напрямом адаптації національного законодавства у сфері

праці державних службовців до законодавства колишніх радянських країн. Як

зазначають Л.С. Єлізарова та А.М. Степаненко, державні службовці

мусять працювати справедливо, безсторонньо, об’єктивно і послідовно, поважати

і захищати права людини та прагнути забезпечення оперативного і ефективного

функціонування системи органів державної влади [223, с. 5]. Тобто, окрім

безпосереднього виконання своїх трудових функцій, державні службовці ще

мають захищати права людини та керуватися мораль-етичними правилами і
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нормами. Вони повинні не піддаватися впливу конкретних осіб або груп

осіб, об’єднаних якимось інтересом, і протистояти будь-якому неналежному

тиску, керуючись виключно законом.

У якості уніфікованого кодифікованого акта країни-члени колишньої СРСР

виділяють перелік правил поведінки державних службовців. Зокрема в Російський

Федерації діє Типовий Кодекс етики і службової поведінки державних службовців

та муніципальних службовців, який встановлює основні принципи і правила

поведінки службовців під час здійснення ними своїх повноважень [224]. Крім

того, в Республіці Казахстан чинний аналогічний кодифікований нормативно-

правовий акт, який містить, окрім загальних етичних норм і принципів, ще й

правила антикорупційної поведінки державних службовців [225]. Більше того,

національне законодавство також активно працює у напрямку вдосконалення

праці державних службовців та приведення її у відповідність реаліям сьогодення.

Зазначене, безумовно, свідчить про тенденцію до покращення праці державних

службовців та їх взаємовідносин у колективі в процесі праці. Формування

належної поведінки є передумовою ефективної праці державних службовців і,

таким чином, сприяє їх кар’єрному зростанню і підвищенню заробітних плат.

Наступним напрямом у сфері приведення норм правового регулювання

праці державних службовців до норм країн-членів колишнього СРСР є

вдосконалення системи оплати праці державних службовців та встановлення

мінімальних стандартів щодо даного трудо-правового інституту. М.Р. Капінус

узагальнює головні функції та завдання оплати праці державних службовців,

виділяючи такі з них: мотивація працівників до виконання посадових обов’язків із

максимальним використанням їх здібностей і вмінь; забезпечення внутрішньої (у

середині системи державної служби) та зовнішньої (у контексті оплати праці в

країні) рівності; добір кваліфікованих кадрів та забезпечення прийнятного рівня

плинності кадрів; утримання кваліфікованих кадрів; відповідність до вимог

чинного законодавства тощо [226, с. 2].

Таким чином, оплата праці відіграє одне з найважливіших значень у сфері

праці державних службовців. Належний рівень заробітної плати надасть змогу
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працівникам державної служби зрозуміти важливість їхньої праці та осмислити

відповідальність, яку вони несуть у процесі виконання трудових функцій.

Встановлення мінімальних розмірів окладів державних службовців, чітка система

доплат та гарантії заохочення є результатами взаємодії пострадянських держав та

адаптації їх законодавчої бази у цій сфері. Наприклад, Закон Республіки Білорусь

«Про державну службу» визначає, що зарплата державного службовця

складається із посадового окладу, надбавок за клас державного службовця, за

вислугу років, премій та інших виплат [200]. Главою 6 Закону Естонської

Республіки «Про державну службу» встановлюється адміністративна заробітна

плата державних службовців [227]. У ст. 61 зазначеного Закону Естонії

визначається, що заробітна плата чиновника складається з основної заробітної

плати, змінної заробітної плати і додаткової винагороди, передбаченої

законодавством [227].

Отже, виходячи з вищевикладеного, можна дійти висновку, 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. Встановлення гарантій щодо компенсацій різного

роду витрат – це є ще однією додатковою ознакою 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 за рахунок достатньо великої кількості

нормативно-правових актів, що свідчить про спрямованість законодавства цих

країн на всебічне соціальне та матеріальне забезпечення державних службовців.
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2.4 Шляхи удосконалення гармонізації національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців із законодавством пострадянських

країн

Удосконалення правового регулювання трудових відносин у більшості країн

продиктовано необхідністю зростання результативності праці, забезпечення

конкурентоздатності економіки і стосується регулювання заробітної плати,

тривалості робочого часу. Відтак, актуальність дослідження окресленої тематики

обумовлюється прагненням до гармонізації у сфері праці державних службовців

до законодавства країн пострадянського простору. Незважаючи на

багатоплановість нормативних актів, покликаних регулювати трудову діяльність

державних службовців, все ж існує суттєва необхідність для виокремлення

ключових напрямів для зближення законодавства з країнами пострадянського

простору та врахуванням міжнародних стандартів.

Науково-теоретичним підґрунтям даного дослідження стали праці

М.Г Александрова, Н.Б. Болотіної, В.С. Венедіктова, Л.Я. Гінзбурга,

В.В. Жернакова, І.Я. Кисельова, В.В. Лазор, Р.З. Лівшиця, В.І. Нікітінського, П.Д.

Пилипенка, С.М. Прилипка, В.І. Прокопенка, З.К. Симорота, О.В. Смирнова, О.М.

Ярошенка та інших відомих учених у галузі трудового права. Питання

регулювання відносин у сфері праці державних службовців у сучасних умовах та

гармонізація національного законодавства до міжнародного розглядали в своїх

роботах такі вчені: П.О. Ізуїта, В.В. Жернаков, Л.І. Лазор, С.Г. Приходько, О.І.

Процевський, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, М.М. Федьков, І.І. Шамшина. Не

зменшуючи значення та наукову цінність указаних робіт, необхідно зазначити, що

комплексного дослідження питання адаптації трудового законодавства України в

царині праці державних службовців до законодавства країн пострадянського

простору не проведено. На сьогодні в трудовому праві неповним та епізодичним є

цільове і комплексне вивчення гармонізації національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців до законодавства країн

пострадянського простору.
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М.М. Грекова у своєму дослідженні виокремлює такі шляхи удосконалення

національного трудового законодавства загалом:

- забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України, які

випливають із ратифікованих конвенцій МОП, приведення окремих правових

інститутів національного трудового законодавства у відповідність до

міжнародних [228, с. 158]. У літературі з цього приводу зазначено, що досвід

індустріальних країн засвідчує, що в силу розвитку демократії, економіки,

соціальних відносин рівень правового регулювання трудових відносин з

принципових питань все більше наближається до стандартів, які схвалені

світовим співтовариством і закріплені в міжнародному праві, з наступною

імплементацією у національне трудове право [229, с. 68]. Така ситуація, на нашу

думку, пояснюється тим, що з метою недопущення прогалин у регулюванні

трудових відносин має бути створена концепція реформування законодавства на

національному рівні, у якій би були зафіксовані його напрями та шляхи

досягнення згідно з міжнародними положеннями;

- проведення роботи з удосконалення національного трудового

законодавства та регулювання відповідно до міжнародних стандартів окремих

інститутів трудового права, оскільки робота у цьому напрямі, безумовно,

сприятиме зближенню основ правового регулювання відносин у даній сфері

різних країн [228, с. 158]. Даний напрям у достатній мірі розкриває міжнародно-

правові традиції трудового права в комплексному поєднанні всіх норм про працю,

дозволяє визначити і особливості у сфері праці державних службовців, які буде

запропоновано при виокремленні власних шляхів удосконалення гармонізації;

- закріплення в національному трудовому законодавстві особливостей

регулювання праці державних службовців відповідно до міжнародних трудових

стандартів. Міжнародні норми про працю стосуються так чи інакше практично

усіх сфер діяльності людини. У свою чергу, велика кількість міжнародних

трудових стандартів присвячені регулюванню праці окремих категорій

працівників [228, с. 158]. Отже, правовий статус здійснення трудової діяльності

державними службовцями має включати спеціальні норми, тому що держава в
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даному випадку виступає в якості роботодавця. Доцільним є встановлення норм

спеціального характеру та визначення основних принципів поведінки, прав і

обов’язків, які є однаковими для цієї категорії працівників. Удосконалення правових

засад праці державних службовців повинно бути спрямовано на реорганізацію

системи відповідно до якості виконання ними норм та забезпечення

результативного виконання завдань.

Дані напрями, у свою чергу,  можна застосувати в процесі нашого

наукового дослідження у сфері праці державних службовців. Вони дадуть змогу

налагодити взаємодію між різними правовими системами одного рівня у сфері

праці службовців у державному секторі. На основі даного дослідження

гармонізації законодавств прослідковуються спільні підходи та формуються

правові принципи і рішення з приводу їх зближення. На даному етапі розвитку

українського суспільства гармонізація законодавства в означеній сфері повинна

здійснюватись шляхом прийняття нормативних актів на основі врахування

законодавства країн пострадянського простору.

Першим шляхом удосконалення вітчизняного трудового законодавства є

забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України, які випливають із

ратифікованих конвенцій МОП, приведення окремих правових інститутів

національного трудового законодавства у відповідність до міжнародних

стандартів [228, с. 158]. Кожна з країн пострадянського простору, незважаючи на

їх спільне коріння, має власну історію реформування трудового законодавства.

Радянське трудове законодавство в контексті його взаємодії з міжнародними

трудовими стандартами проявляло себе через активну участь Радянського Союзу

та Української РСР у діяльності МОП щодо ратифікації окремих міжнародних

договорів у сфері трудових відносин, але все ж таки не повною мірою

реалізовувало прийняті зобов’язання за ратифікованими договорами у трудовій

сфері. З часу проголошення країнами незалежності відбулося розширення

взаємодії національного трудового законодавства та міжнародних трудових

стандартів у країнах пострадянського простору [175, с. 12]. Потрібно зазначити,

що реформування національного законодавства має сприяти дотриманню прав
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людини у сфері праці і є важливим при використанні міжнародно-правових

стандартів. Проте було б доцільно рахуватись з національними особливостями

функціонування трудових правовідносин і лише потім запозичувати і

впроваджувати інші моделі та норми про працю, які розкриті у міжнародних

документах.

Зближення стандартів у сфері праці державних службовців важливо

прослідкувати через призму законодавства країн у контексті нашого дослідження.

Деякі країни вже давно, зокрема Словенія 1990 року, Угорщина та Естонія 1992

року, Киргизька Республіка 1994 року та Албанія, Хорватія й Узбекистан 1995

року, запровадили нове трудове законодавство, тоді як решта країн приводили

чинне законодавство у відповідність до умов, що формувалися на ринку праці,

вносячи зміни та доповнення у певні положення. У той час багато положень

законів про працю були успадковані від старої системи, за якої законодавство

створювалося, головним чином, для регулювання трудових відносин з

працівниками великих промислових підприємств [230, с. 24].

Аналізуючи трудове законодавство даних країни, варто зосередитись на

питанні праці державних службовців, що має неабияке практичне значення для

зближення національного законодавства із законодавством представлених країн.

Необхідно докорінно підвищувати рівень регулювання службово-трудових

відносин державних службовців, що значною мірою становить основу реформ і

професійного розвитку працівників здатних до відповідального прийняття

управлінських рішень.

Протягом останнього десятиріччя в багатьох країнах пострадянського

простору відбулося друге коло реформування трудового законодавства. Десять

країн цього регіону ввійшли до Європейського Союзу, який висунув вимогу про

включення і прийняття всіх положень корпусу законодавства acquis

communautaire у національне трудове законодавство. Крім того, і більшість інших

країн також переглянули свої закони про працю. Останніми роками нові закони

про працю були прийняті в Естонії та Чорногорії (2008 р.), Чехії та Грузії (2006

р.), у Македонії та Сербії (2005 р.), Вірменії та Киргизькій Республіці (2004 р.).
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Киргизія та Македонія 2009 року внесли зміни до свого трудового законодавства.

Трудовий кодекс Польщі було прийнято у червні 1974 року, але згодом до нього

було внесено численні поправки, його текст, що був гармонізований із

законодавством Європейського Союзу, залишається основним та чинним законом,

що регулює трудові відносини у країні [230, с. 25]. Наприклад, у Польщі існує

цивільна служба, до якої належать професійні службовці в адміністраціях

(відомствах) центрального та місцевого рівня. Їх розмежовують на дві групи: 1)

«цивільних службовців», які включають у себе працівників, призначених на

управлінську посаду чи посаду державної служби, б) «працівників цивільної

служби», які працюють на основі контракту [231, с. 17]. Необхідно зупинитись і

на положеннях артикулу 74 розділу 2 Кодексу праці Польщі, яким передбачено,

що працівник, який був обраний на виборну посаду, має право на повернення до

роботи у роботодавця, з яким він перебував у трудових відносинах, на посаду

рівнозначну за зарплатою з попередньої посади, якщо ж тільки він повернеться до

роботи протягом 7-ми днів після закінчення строку, на який його обирали. Отже,

за нормами Кодексу праці Польщі роботодавець зобов’язаний надати працівнику,

після закінчення його повноважень за виборною посадою, посаду з обов’язково

рівноцінною зарплатою [232, с. 181]. Досвід Польщі щодо захисту працівників

від раптової втрати роботи, надання їм допомоги у переході з одного робочого

місця на інше та захисту від потрапляння в скруту має бути використаний в

Україні шляхом створення аналогічної системи соціального захисту. Згідно з ТК

Білорусі працівникам державних органів при направленні їх у службові

відрядження, при обранні на посади в державні органи, на час виконання

державних чи громадських обов’язків надаються державні гарантії. Частиною

третьою ст. 101 ТК Білорусі встановлено, при виконанні яких саме державних чи

громадських обов’язків працівникам гарантується збереження місця роботи

(посади) і середнього заробітку за рахунок коштів відповідних державних чи

інших органів і організацій [232, с. 182]. Зайнятість на державній службі може

регулюватися окремими положеннями трудового законодавства, що передбачають

більші виплати та потужніший захист ніж загальні закони про працю. Зокрема в
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Угорщині у 1992 році було ухвалено три закони, що визначають різні статуси

зайнятості: «працівник», «державний працівник» та «державний службовець»

[233].

Аналізуючи даний напрям, варто зазначити, 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. Отже, 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. Запровадження конкурсного відбору повинно

спрямовуватись на визначення відповідності особи кваліфікаційним вимогам, які

висуваються до претендента на зайняття державної посади. Тому вважаємо за

доцільне віднести працю державних службовців до сфери дії норм трудового

законодавства з можливістю установлення обґрунтованості правового регулювання

зазначеної категорії працівників як суб’єктів трудового права.

 Ще одним аспектом удосконалення є проведення роботи, спрямованої на

запровадження регулятивних механізмів, які базуються на міжнародних

стандартах окремих інститутів трудового права, оскільки робота у цьому напрямі

сприятиме зближенню основ правового регулювання відносин у даній сфері

різних країн [228, с. 158]. Серед основних інститутів трудового права в контексті

дослідження слід виділити наступні: інститут заробітної плати (Конвенція МОП

№ 95 та Рекомендація МОП № 85 про охорону заробітної плати 1949 р.;

Конвенція МОП № 131 і Рекомендація МОП № 135 про встановлення мінімальної
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заробітної плати 1970 р.); робочого часу (Конвенція МОП № 47 про

сорокагодинний робочий тиждень 1935 р. та Рекомендація МОП № 116 про

скорочення тривалості робочого часу 1962 р.); часу відпочинку (Конвенція МОП

№ 52 про оплачуванні відпустки та Конвенція МОП № 132 з однойменною

назвою; Конвенція МОП № 140 та Рекомендація МОП № 148 про оплачувані

учбові відпустки 1974 р.); професійної підготовки і перепідготовки кадрів

(Рекомендація МОП № 117 про професійне навчання 1962 р.; Конвенція МОП №

142 і Рекомендація МОП № 150 про розвиток людських ресурсів 1975 р.) [228,

с.158]. Нашій країні необхідне проведення всіх обумовлених дій з удосконалення

національного трудового законодавства відповідно до міжнародних стандартів,

що включатиме також особливості праці державних службовців, які мають бути

викладені у нормативно-правових актах та функціонувати згідно з ними.

У свою чергу, країни пострадянського простору вносять поправки до своєї

нормативної бази з метою послаблення та усунення непотрібної зарегульованості.

Загалом протягом останніх двох десятиріч реформи національного законодавства

у сфері праці були спрямовані на пом’якшення існуючих норм і забезпечення

більшого розмаїття трудових угод. Варто враховувати, що при застосуванні

такого формулювання оплати праці державних службовців потрібно пам’ятати

про відсутність міжвідомчої мобільності чиновників, що є гострою проблемою, і

тому даний приклад не може бути результативним на теренах нашої країни [234,

с. 131].

Для гармонізації національного законодавства у сфері праці державних

службовців потрібно запровадити систему планування їх кар’єрного просування,

у тому числі шляхом запровадженням 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, виокремимо наступні

смислові аспекти, на які має бути зорієнтована модель організації праці

службовця в нашій країні: стимулювання виконавчої дисципліни державних
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службовців шляхом забезпечення належних умов їхньої праці; запровадження

порядку нарахування премій та надбавок для працівників державних органів за

рахунок коштів Державного бюджету, бо на даному етапі в Україні оплата праці

державних службовців залишається значно нижчою ніж у приватному секторі.

Третім напрямом удосконалення є закріплення в національному трудовому

законодавстві особливостей регулювання праці державних службовців відповідно

до міжнародних стандартів [228, с. 158]. На нашу думку, в контексті питання

діяльності державних службовців нормативно-правове забезпечення відіграє

особливо важливу роль, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що

передбачені Конституцією та законами України [24]. Виходячи із зазначеної

конституційної норми, державні службовці зобов’язані діяти виключно у спосіб,

передбачений законодавством, так як державна служба є публічною сферою

суспільного життя. Проте останнє має і зворотній негативний бік, тобто

потенційну можливість виникнення формалізму, бюрократизму, зловживання

службовим становищем. Принципово важливе значення в контексті дослідження

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців обумовлюється тим, що саме трудове законодавство

визначає правове регулювання у сфері праці державних службовців. Зрозумілим

є те, що відносини у сфері роботи представників державної служби повинні бути

юридично оформленими у вигляді нормативних актів, які регламентують

відповідну сферу правовідносин.

Г. Мостовий також наголошує, що невід’ємною частиною державотворення

в Україні сьогодні є формування та вдосконалення владних структур, які

призначені втілювати в життя завдання і функції держави. Побудова правової

демократичної держави в Україні, де особливе місце належить формуванню дієвої

державної служби та успішній реалізації її функцій, можлива при умові створення

кадрового апарату державної влади, що ефективно функціонує [176, с. 51]. Відтак,

рівень правового регулювання діяльності працівників державної служби був і
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залишається одним із факторів, який визначає демократію і принцип верховенства

права у державі. Проблеми праці державних службовців лежать суто в площині

трудового законодавства України. Такі питання як працевлаштування,

проходження державної служби, професійної перепідготовки, матеріальне та

соціальне забезпечення є інститутами трудової галузі права. Відповідно,

враховуючи те, що службовці державних органів мають спеціальний правовий

статус у силу спеціального законодавства, розгляд питання праці державних

службовців має здійснюватись із врахуванням відповідних особливостей їх

діяльності.

Ще одним аспектом удосконалення, який було проаналізовано в межах

даного дослідження, є закріплення в національному законодавстві особливостей

регулювання праці державних службовців відповідно до міжнародних стандартів.

Варто зазначити, що процес удосконалення національного законодавства у сфері

праці державних службовців за своєю суттю складний та тривалий у часі, саме

тому його потрібно проводити послідовно і в чітко визначених пріоритетних

напрямках. Ця діяльність повинна бути комплексною та структурованою, тому що

лише даний підхід буде здатний забезпечити ефективність удосконалення

трудового законодавства на національному рівні [176, с. 52]. Потрібно

запроваджувати на державному рівні гармонізацію у сфері праці державних

службовців до законодавства країн пострадянського простору шляхом

планування, спрямованого на досягнення конкретного результату, і контролю з

урахуванням досягнутих результатів 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. Трудова функція даних працівників зумовлена специфікою роботодавця,

яким виступає держава.

Ще одним шляхом удосконалення гармонізації національного законодавства

у сфері праці державних службовців до законодавства пострадянських країн має
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стати закріплення контрактної форми трудової діяльності державних службовців.

Стаття 30 Закону Республіки Білорусь «Про державну службу в Республіці

Білорусь» встановлює, що контрактом є трудовий договір, укладений у письмовій

формі на певний строк, що містить положення відносно питань

працевлаштування, проходження та припинення державної служби, який визначає

особливості в порівнянні із загальними нормами законодавства про працю. З

громадянами, які влаштовуються на державну службу, укладається контракт на

термін не менше одного року керівником відповідного державного органу.

Контракт є підставою для видання рішення, наказу, розпорядження, іншого акта

відповідного державного органу, посадової особи [200]. Таким чином, із правових

норм законодавства Республіки Білорусь випливає, що контракт є обов’язковою

передумовою здійснення працівниками державної служби своїх трудових

обов’язків, які можуть полягати у виданні відповідних нормативних актів. Більше

того, такий документ є необхідним для виникнення трудових правовідносин з

державними службовцям та визначення їх у статусі суб’єктів трудового права.

Отже, для ефективного виконання зазначеного напряму необхідно закріпити

у Законі України «Про державну службу» норми такого змісту: «Професійна

діяльність державних службовців здійснюється на основі трудового контракту

між органом державної влади або місцевого самоврядування та кандидатом на

посаду в цьому органі». Таке положення забезпечить реалізацію попередньо

визначеного напряму і закріпить порядок встановлення статусу працівників

державної служби як трудо-правового.

Сучасні тенденції пострадянських країн направлені на зменшення терміну

випробування. Зокрема Закон Естонської Республіки «Про публічну службу» у ст.

24 встановлює строк випробування не більше 4-х місяців [227]. Вважаємо такий

напрям удосконалення трудових правовідносин у сфері державної служби вкрай

доречним, оскільки загальний випробувальний термін для усіх категорій

працівників встановлюється строком не більше 3-х місяців відповідно до Кодексу

законів про працю України [29]. Тому встановлення більшого строку для

державних службовців є фактично порушенням конституційного принципу
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рівності усіх громадян. Необхідно, на нашу думку, внести зміни до ст. 35 Закону

України «Про державну службу» шляхом закріплення 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.

Наступним шляхом удосконалення узгодження трудо-правових норм у

сфері державної служби з аналогічними нормами країн пострадянського простору

є удосконалення порядку кар’єрного зростання. У деяких пострадянських країнах

цей процес відбувається більш досконало. Федеральний закон від 27.07.2004 №

79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації» у ст. 49

проголошує, що при вирішенні питання про присвоєння класного чину цивільної

служби з ініціативи цивільного службовця проводиться кваліфікаційний іспит не

пізніше ніж через три місяці після дня подання ним письмової заяви про

присвоєння класного чину цивільної служби. Кваліфікаційний іспит проводиться

за встановленою формою з метою оцінки знань, навичок і вмінь (професійного

рівня) цивільного службовця конкурсною або атестаційною комісією [180]. Як

можна побачити з вищевикладеного, даний захід направлений на встановлення

професійної відповідності тій посаді, на яку претендує працівник державної

служби. Вважаємо, що проведення кваліфікаційного іспиту для кар’єрного

зростання працівника державної служби сприяє справедливому та

обґрунтованому зайняттю більш високої посади, а, отже, і отриманню більш

високої заробітної плати. Доречність застосування конкурсів викликає сумніви у

законності працевлаштування державних службовців на більш високооплачувану

роботу. Тому необхідно, на нашу думку, у Законі України «Про державну

службу» 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». Також

вважаємо за необхідне доповнити вищезгадану норму національного
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законодавства у сфері праці державних службовців положенням про можливість

встановлення додаткових доплат у зв’язку з отриманням максимально високих

оцінок за результатами кваліфікаційного іспиту.

Наступним шляхом удосконалення гармонізації у сфері праці державних

службовців із законодавством країн пострадянського простору, який необхідно

реалізувати Україні на черговому етапі реформування, є прийняття Трудового

кодексу, тому що діючий Кодекс законів про працю являє собою застарілий

правовий акт, який не може виконувати всі покладенні на нього функції. З цього

приводу М.О. Дей влучно вказує, що оцінка процесу гармонізації законодавства

залежить від результативності інститутів та суспільної готовності до

запровадження змін у нове законодавство та здійснення контролю за цим

процесом [235, с. 314]. Варто підкреслити, що гармонізація законодавства у сфері

праці має здійснюватись таким чином, щоб нове законодавство продуктивно діяло

на практиці, а не тільки формально було прийнято. При цьому Ю.В. Черткова

розглядає гармонізацію трудового права у контексті залежності від специфіки

конкретного інституту, кожний з яких по-різному зазнає впливу міжнародних

трудових норм. Тому, незважаючи на застосування міжнародних норм, потрібно

забезпечити створення механізму імплементації для уникнення колізій при їх

запровадженні на теренах нашої країни [147, с. 174]. Проте наразі законодавче

регулювання праці та трудових відносин в Україні носить безсистемний та

суперечливий характер, що пояснюється не тільки застарілістю акта

кодифікованого характеру у даній сфері. О.В.  Годжаєва демонструє у своєму

дослідженні, що неупередженою складовою покращення трудового законодавства

є прийняття Трудового кодексу України. Він має закріплювати основні положення

міжнародних документів та вітчизняної практики правового регулювання

трудових відносин [236, с. 44]. Від себе додамо, що ініціатива щодо ухвалення

нового Трудового кодексу України є позитивною та заслуговує схвалення, але

буде доцільним суттєве доопрацювання його проекту та врахування при цьому

положень міжнародних актів, які ратифікувала Україна.
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Іншим заходом щодо удосконалення гармонізації у досліджуваній сфері є

закріплення в новому Трудовому кодексі чи в окремому нормативно-правовому

акті особливостей праці державних службовців, які пов’язані з прийняттям на

посаду, оплатою праці та державними гарантіями тощо цих працівників. Статус

державного службовця, як правило, закріплений у відповідних правових

документах, а умовою для прийняття на державну службу є наявність базової

освіти та спеціальної профільної підготовки. Також він вказує на важливість

підвищення професійних навичок шляхом проходження стажування та

відвідування спеціальних курсів [237, с. 64]. Враховуючи думку науковців, можна

сказати, що має бути створений порядок, заснований на особистих заслугах

державного службовця, та конкурсний відбір при вступі чи просуванні по

держслужбі, а також проводитись дії щодо заохочення державних службовців, які

досягають ефективних результатів у своїй діяльності. Не менш важливим є

включення в запропоновану систему навчання, мета якої полягає у поліпшенні

результатів професійної діяльності державних службовців. На підтвердження

нашої думки пропонуємо розглянути позицію В.В. Гарасима, який вважає, що

рівень професіоналізації працівників державної служби залежить від

результативної системи підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікаційних навичок шляхом отримання відповідних вмінь та знань [238,

с. 58]. Ми підтримуємо дане твердження і додамо, що повинні бути розроблені і

затверджені необхідні нормативно-правові акти з питань підбору працівників та їх

вступу на державну службу за компетентним підходом з метою стандартизації

діяльності державних службовців, а також відповідних умов просування їх по

службі. Необхідно також провести дії, спрямовані на вдосконалення процесів

змісту праці працівників на робочому місці та визначення посадових обов’язків,

необхідних для виконання завдань на відповідній посаді. Поряд з цим, оплата

праці працівників державного сектору має включати в себе, крім посадового

окладу, надбавки за кваліфікаційний розряд і особливі умови державної служби,

винагороду за вислугу років, премії за результатами роботи, матеріальну

допомогу, а також інші виплати, передбачені законодавством.
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Варто, зокрема, звернути увагу і на встановлення граничних меж

гармонізації у сфері праці державних службовців з поєднанням національного та

міжнародного права. Отже, ґрунтовний та функціональний перелік актів МОП та

актів країн пострадянського простору у сфері праці державних службовців

необхідний для проведення процесу гармонізації національного законодавства.

Ми зазначаємо, що для реалізації зазначеного напрямку потрібне вивчення,

узагальнення та здійснення мети практичного використання світового досвіду з

організації праці, покращення її умов, а також закріплення даного питання

нормативно-правовими актами та запровадження механізмів гарантування

політичної неупередженості державних службовців при виконанні службових

обов’язків. Звернімось до думки Н.П. Дяченко, яка у своєму дослідженні акцентує

увагу на важливості інформаційно-аналітичної діяльності в органах державної

влади, що розцінюється як ключовий фактор формування професійних знань

працівників у даній сфері [239, с. 195]. Для успішної гармонізації вітчизняного

трудового законодавства необідною є участь в інституціях міжнародного

напрямку з трудових питань та у роботі їх органів, а також отримання

консультаційних рекомендацій зарубіжних експертів та технічної допомоги у

питаннях вдосконалення законодавчої та нормативної бази у сфері праці загалом і

державних службовців зокрема. Необхідно також посилено працювати у напрямі

забезпечення технологічних процесів з питань управління людськими ресурсами,

у тому числі запровадження механізму збирання інновацій для створення

інформаційно-аналітичного та навчально-методичного забезпечення діяльності

працівників державних органів.

Отже, сучасна практика нормотворчої діяльності свідчить про необхідність

удосконалення організації процесу гармонізації в Україні, пошуку нових

механізмів щодо наукового, освітнього, інформаційного та методологічного

забезпечення даного процесу.
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Висновки до Розділу 2

1. Виділено позитивні та негативні аспекти законодавства Республіки

Молдова у сфері регулювання праці державних службовців. До позитивних

моментів законодавства Республіки Молдова у сфері регулювання праці

державних службовців віднесено:

- праця державних службовців у даній країні регулюється майже в повній

мірі Законом Республіки Молдова «Про державну службу»;

- оплата праці державних службовців урегульована окремим Законом

«Про систему оплати праці державних службовців». Даний аспект є позитивним

для всієї сфери державної служби, оскільки виділення цього питання в окремому

законі сприяє ефективному регулюванню оплати праці. Адже якщо норми оплати

праці та винагорода за працю регулюються в контексті з іншими положеннями, то

вони в більшості випадків не в повній мірі відображають всі необхідні моменти

стосовно оплати праці, які призводять до колізій та виникнення певних прогалин

у даній сфері;

- законодавством чітко врегульовані питання щодо вступу на державну

службу, відповідно, встановлені норми стосовно конкурсного відбору на займану

посаду, що сприяє удосконаленню всієї сфери виконання трудової діяльності

кваліфікованими працівниками.

Негативними аспектами є:

- відсутність чіткого визначення Законом «Про державну службу» норм

стосовно тривалості робочого часу та часу відпочинку для державних службовців.

Хоча Закон відсилає до Трудового кодексу щодо даного питання, проте потрібно

зазначити, що Кодексом не регулюється конкретно праця державних службовців,

а лише визначена тривалість робочого часу та часу відпочинку державних

службовців у контексті з рештою працівниками, що є не доречним, оскільки права

і обов’язки працівників інших сфер діяльності, беззаперечно, є різними, отже, і

період робочого часу, і часу відпочинку в значній мірі повинен бути різним. Тому

дане питання необхідно закріпити саме у спеціальному Законі, що регулює працю

державних службовців;
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- 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.

3. Позитивними аспектами у сфері регулювання праці державних

службовців в Республіці Казахстан є: чітке регулювання Законом «Про державну

службу» відпусток для державних службовців в Республіці Казахстан;питання

трудової етики державних службовців регулюються окремим нормативно-

правовим актом, так званим Кодексом честі державних службовців Республіки

Казахстан.

До негативних аспектів належать наступні: невизначеність спеціальним

Законом Республіки Казахстан «Про державну службу» чітких положень стосовно

робочого часу. Закон не встановлює чітко окреслених меж робочого часу

працівника державної служби; застосування до державного службовця лише

одного виду заохочення за одне і те ж досягнення.  Дане законодавчо закріплене

положення певною мірою є обмеженням для державних службовців, адже

ефективність праці полягає, перш за все, в тому, що працівники прагнуть

отримувати винагороду та заохочення за виконувану працю і докладені зусилля;

неврегульованість оплати праці спеціальним Законом «Про державну службу».

4. Основними напрямами гармонізації національного законодавства у сфері

праці державних службовців до законодавства пострадянських країн є: оновлення

моделі праці державних службовців; цілеспрямоване реформування

національного законодавства у сфері праці державних службовців; запозичення

досвіду запровадження активної антикорупційної політики у даній сфері;

поступова відмова від політизації праці державних службовців; прийняття

нормативно-правових актів про створення регіональних та місцевих

органів;нормативно-правове закріплення права на працю в державній службі

іноземців;встановлення конкурсного відбору на посади;забезпечення

професійного навчання державних службовців та відкриття школи вищого

корпусу державної служби на основі досвіду колишніх країн-членів

СРСР;створення ефективної електронної системи урядування;правове
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регулювання етичних норм поведінки державних службовців у процесі

праці;вдосконалення системи оплати праці державних службовців та

встановлення мінімальних стандартів щодо даного трудо-правового інституту.

5. Шляхами удосконалення гармонізації національного законодавства у

сфері праці державних службовців до законодавства країн пострадянського

простору є: 1) оптимізація процесу забезпечення виконання міжнародних

зобов’язань України, які випливають із ратифікованих конвенцій МОП,

приведення окремих правових інститутів національного трудового законодавства

у відповідність до міжнародних стандартів; 2) закріплення контрактної форми

трудової діяльності державних службовців; 3) зменшення випробувального

терміну при прийнятті на державну службу; 4) удосконалення порядку кар’єрного

зростання; 5) прийняття Трудового кодексу; 6) встановлення граничних меж

гармонізації у сфері праці державних службовців з поєднанням національного та

міжнародного права.
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РОЗДІЛ 3

ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ІЗ

ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

3.1 Понятійно-категоріальна сутність та способи гармонізації

національного нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців із законодавством Європейського Союзу

На сучасному етапі розвитку України особливо актуального значення

набуває реформа системи трудового законодавства України у сфері державної

служби. Останнє обумовлено, насамперед, тим, що Україна обрала вектор на

поступову інтеграцію до Європейського Союзу, а також на розвиток правової,

демократичної та соціальної держави. Окрім того, потреба у гармонізації

національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців

до законодавства Європейського Союзу обумовлена тим, що станом на сьогодні

державна служба в Україні є неефективною, неавторитетною, заполітизованою,

схильною до корупції, далеко не відповідає європейським принципам та

стандартам демократичної держави.

Спираючись на вищенаведене, зазначимо, що актуальність окресленої теми

обумовлюється тим, що необхідним сьогодні є процес реформування трудового

законодавства у сфері праці державної служби з метою створення професійної,

політично нейтральної, відповідальної та авторитетної публічної служби. Більше

того, сучасний стан державної служби характеризується непрофесійністю та

нестабільністю кадрів, неналежним рівнем підготовки до здійснення державного

управління, політизованих характером, бюрократизмом, незахищеністю

державних службовців від партійно-політичного впливу, низьким рівнем

заробітної плати та відсутністю економічних стимулів. Окрім того, праця

державних службовців України завжди розглядалась інтегровано, тобто в

контексті трудового та адміністративного права.
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Однак усе ж сьогодні у доктрині трудового права відсутнім є цільове і

комплексне вивчення питання понятійно-категоріальної сутності та способів

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців до законодавства Європейського Союзу. Аналіз доктрини

адміністративного права свідчить про те, що наразі дослідження окресленої теми

є епізодичним і неповним. І хоча відомо багато наукових робіт, які стрсуються

різних аспектів розвитку Європейського Союзу, а також з питань реформи

національного законодавства, все ж в літературі відсутнє викладення сутності

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців до законодавства Європейського Союзу, а також конкретних способів

її проведення.

Не можемо не погодитись із В. Селівановим в тому, що правовим

регулюванням охоплюються різні сторони суспільного життя, а юридичної

форми набувають основні та найважливіші види суспільних відносин у різних

сферах людської діяльності, які потребують не просто законодавчого

оформлення, а й змістовної правової наповненості. Під цим кутом зору

спеціальні юридичні знання про особливості та прояви права, правового

регулювання, що досягаються правознавством, дозволяють свідомо і точніше

розібратися у тих соціальних процесах, які зазнають юридичного впливу з боку

держави і вимагають свого юридичного впорядкування з одночасним

наповненням його правовим змістом [240, с. 14].

Окреслене має принципово важливе значення у контексті дослідження

сутності та способів гармонізації національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців. Останнє обумовлюється тим, що

саме трудове законодавство визначає правове регулювання у сфері праці

державних службовців. Зрозумілим є те, що відносини у сфері роботи

представників державної служби повинні бути юридично оформленими у

вигляді нормативних актів, які регламентують відповідну сферу правовідносин.

Наріжним каменем інституту державної служби України є праця державних

службовців. Зазначена категорія правовідносин особливо складна, враховуючи
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той факт, що взагалі проблемою є чітке віднесення праці державних службовців

суто до сфери трудового законодавства. Останнє обґрунтовується, насамперед,

тим, що інститут державної служби України належить до адміністративної галузі

права. Таким чином, гармонізація нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців одночасно торкається і трудового і адміністративного

законодавства.

Принагідно наголосимо, що у 2003 році за підтримки Світового банку та

Міністерства Великої Британії у справах міжнародного розвитку Головним

управлінням державної служби України було проведено оцінку системи

державної служби за базовими показниками OECD/SIGMА, які є офіційними та

основоположними показниками держав-кандидатів, які мають намір вступити до

Європейського Союзу на правах повноправного членства. Ключовими критеріями

перевірки інституту державної служби в України було визначено: принцип

законності, особистої та юридичної відповідальності державних службовців,

прозорість та публічність, професійність державних службовців [241, с. 6].

Потрібно мати на увазі, що міжнародна комісія щодо незалежної оцінки

праці державних службовців в Україні не робила акценту на віднесення

досліджуваного питання до трудової галузі права, оскільки державна служба є

самостійним інститутом. Разом з тим, очевидно, що державні службовці в процесі

зайняття відповідної посади та виконання наданих повноважень виконують

трудові функції, тобто на них поширюється правовий режим трудового

законодавства. Відтак, цілком обґрунтованим, на наше переконанням, є

твердження про те, що праця державних службовців регламентується трудовим

законодавством із наявністю ряду особливостей, встановлених спеціальними

законами, які регламентують питання інституту державної служби України та

питання правового статусу конкретного державного службовця.

З огляду на зазначене вкажемо, що загальновизнаним фактом сьогодні є те,

що рівень правового регулювання трудового законодавства України, зокрема

праці державних службовців, потребує якісного вдосконалення на основі

європейський стандартів. Останнє обумовлено, насамперед, тим, що Україна
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обрала європейський вектор політико-економічного розвитку держави. Окрім

того, Україна сьогодні спрямована на масштабну інтеграцію у Європейський

Союз. Ми вважаємо, що умовою такої інтеграції є, зокрема, відповідність

національного законодавства міжнародним стандартам державної служби, які

діють в ЄС. Таким чином, очевидним є необхідність у гармонізації національного

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до

законодавства Європейського Союзу.

Цілком погоджуємось з М.І. Іншином, який акцентує увагу на тому, що

негативні фактори і тенденції у системі державної служби спричиняють низку

проблем: недостатній професійний рівень державних службовців та їх

професійної підготовки відповідно до сучасних потреб державного управління,

низький престиж державної служби та невідповідність статусу державного

службовця рівню покладеної на нього відповідальності, суб’єктивізм у відборі,

просуванні та матеріальному стимулюванні державних службовців, низьку

ефективність механізмів запобігання корупції, а також недостатню прозорість у

діяльності органів державної влади та недостатній контроль з боку суспільства. У

вирішенні цих проблем зацікавлені суспільство, керівництво держави, а також

самі державні службовці [51, с. 60-61].

Ми вважаємо, що окреслені проблеми праці державних службовців лежать

суто в площині трудового законодавства України. Такі питання як

працевлаштування, проходження державної служби, професійної підготовки та

підвищення кваліфікації, матеріальне та соціальне забезпечення є класичними

інститутами трудової галузі права. Відповідно, враховуючи те, що державні

службовці мають спеціальний правовий статус у силу спеціального

законодавства, подальший розгляд питання праці державних службовців буде

здійснюватись із врахуванням відповідних особливостей, які в науці доволі часто

схильні все ж відносити не до трудової, а до адміністративної галузі права.

Не можемо не погодитись із позицією О.В. Скоропада в тому, що

проблематика державної служби на сьогоднішній день вкрай актуальна і її

реформування в контексті завдань адміністративної реформи є одним із
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пріоритетних напрямів держави. Тому вивчення досвіду і наближення державної

служби до загальноприйнятих її засад для країн-членів ЄС набуває особливо

актуального значення, особливо, зважаючи на стратегічне завдання України щодо

здійснення комплексу системних перетворень та формування реальних передумов

для вступу до Європейського Союзу. Проте, запозичуючи корисне із

законодавства про державну службу європейських країн, сучасних тенденцій її

розвитку та особливості кадрового відбору, не слід повторювати чужих помилок

[242, с.311].

Варто наголосити, що у площині доктрини юриспруденції доволі рідко

можна зустріти поняття «гармонізація», так як останнє практично не

застосовується ні юристами-практиками, ні юристами-теоретиками. У контексті

окресленої нами теми наукового дослідження під гармонізацією національного

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до

законодавства Європейського Союзу ми будемо 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 до відповідності та злагодженості із стандартами

Європейського Союзу, досягнення внутрішньої узгодженості національного

законодавства та усунення наявних колізій.

Н.М. Пархоменко пише про те, що гармонізація національного

законодавства України до законодавства Європейського Союзу включає в себе

адаптацію, стандартизацію, уніфікацію права, а також імплементацію. По-перше,

адаптація (лат. adapto – пристосовую) – це процес пристосування до умов, які

змінюються; у міжнародному праві адаптація є процесом приведення

національного законодавства до норм і стандартів міжнародного права шляхом

удосконалення національного законодавства (внесення змін і доповнень,

прийняття нових нормативно-правових актів), укладання або приєднання до

міжнародних договорів. По-друге, стандартизація – це діяльність, що полягає у

встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо
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наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня

впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня

відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню,

усунення бар’єрів у торгівлі і сприяння науково-технічному співробітництву. По-

третє, уніфікація права (франц. unification, від лат. unus – один і facere – робити) –

це процес приведення чинного права до єдиної системи, усунення розбіжностей і

надання одноманітності правовому регулюванню подібних або близьких видів

суспільних відносин. По-четверте, імплементація (англ. implementation –

«здійснення», «виконання») – це процес транспонування актів законодавства,

включаючи створення порядку та процедур їхнього впровадження (імплементація

у вузькому розумінні); цей процес також включає тлумачення, практику

застосування, забезпечення дотримання та виконання норм права органами

державної влади (імплементація в широкому сенсі) [243, с.338-339].

У контексті аналізу питання понятійно-категоріальної сутності та способів

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців до законодавства Європейського Союзу потрібно наголосити, що

поняття «гармонізація» у своєму змісті опосередковує такі категорії як

«реформа», «адаптація», «стандартизація», «уніфікація», «імплементація».

Принагідно відзначити, що гармонізація є масштабним процесом внутрішньої

структуризації не тільки законодавства, але й інституційного рівня – державного

апарату. Відповідно, коли вживається термін «гармонізація нормативно-

правового забезпечення», мається на увазі багатопланові цілеспрямовані дії щодо

удосконалення наявного національного законодавства.

Гармонізовані нормативно-правові акти мають відповідати наступним

вимогам: містити норми права, що відповідають положенням діючих

міжнародних договорів; забезпечувати одноманітне розуміння та застосування

правил, які встановлені всіма учасниками правовідносин та містяться в укладених

міжнародних договорах; здійснювати юридичну дію, що за можливості виключає

або мінімізує необхідність прийняття відомчих актів, а у випадках, коли така

необхідність виникає – передбачати можливість гармонізації підзаконних актів;
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містити реальні гарантії та механізми виконання правовстановлюючих норм та

положень правових актів суб’єктів гармонізації, а також заходи відповідальності

протиправної та стимули правомірної діяльності; передбачати системність та

внутрішній зв’язок національних актів та актів інших держав чи міжнародних

організацій – суб’єктів інтеграції [244].

Ми вважаємо за необхідне наголосити, що гармонізація законодавства не є

тотожною реформі законодавства. Останнє обумовлюється, по-перше, тим, що

гармонізація завжди передбачає зміну законодавства відповідно до певних

стандартів, натомість реформа просто передбачає якісну зміну законодавства; по-

друге, рівень гармонізації національного законодавства завжди передбачає

імплементацію тих чи інших міжнародних стандартів, на відміну від просто

реформи законодавства. Однак у будь-якому випадку поняття «реформа» входить

в поняття «гармонізація», так як гармонізація завжди передбачає реформування.

Іншими словами, реформування є невід’ємною складовою частиною гармонізації

національного законодавства до Європейського Союзу. Водночас,

гармонізаційний механізм включає в себе не тільки реформування законодавства,

але й ряд інших складових: інституційні перетворення в структурі державного

апарату, стандартизацію тих чи інших нормативів, імплементацію міжнародних

документів.

Таким чином, цілком закономірним є те, що гармонізація національного

законодавства до стандартів Європейського Союзу передбачатиме глибоку та

далекоглядну реформу як у сфері трудового законодавства, так і у сфері

адміністративного законодавства України. Остання повинна змінити наявну

систему праці державних службовців із властивим їй рядом недоліків. Потрібно

також чітко визначитись із механізмом правового регулювання праці державних

службовців. Під останнім мається на увазі співвідношення трудового та

адміністративного законодавства України.

У контексті зазначеного доволі яскравим є твердження М.І. Іншина, що

суспільство не задовольняє якість послуг, які надають державні службовці, факти

корупції і хабарництва, бюрократична тяганина, непрозорість і невизначеність
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адміністративних процедур, відсутність можливості реального громадського

контролю за використанням бюджетних коштів, а також недосконалість

дисциплінарної системи, що не дає йому достатніх важелів впливу на підвищення

якості адміністративних (управлінських) послуг [51, с. 60-61]. Ми вважаємо, що

гармонізація національного законодавства до стандартів ЄС повинна значною

мірою усунути наявні в Україні бюрократичні проблеми. Разом з цим, слід не

забувати, що гармонізація законодавства є однією із обов’язкових умов інтеграції

України до Європейського Союзу.

Говорячи про гармонізацію національного трудового законодавства до

законодавства Європейського Союзу, варто звернути увагу на досить високі

вимоги до державної служби. Так, Європейський Союз завжди приділяв увагу

інституційному розвитку, підтвердженням чого наступне: створення у 1981 році

Європейського інституту державного управління (EIPA); підтримка ініціативи

щодо створення Європейської мережі державного управління (EPAN) –

неформального об’єднання державних службовців усіх країн-членів ЄС,

започаткованого з метою надання можливості професіоналам з державного

управління обмінятися досвідом і знаннями; заснування та утримання, починаючи

з 2003 року, веб-сайту EUPAN для активізації співробітництва мережі EPAN та

налагодження її внутрішніх і зовнішніх комунікацій; інституалізація зустрічей

міністрів, відповідальних за питання державного управління, та голів

департаментів державних служб, започатковані у 1988 році, які мають проходити

один раз на два роки, проте деколи цей інтервал збільшується до 4 років [230, с.

3].

Як бачимо, питання праці державних службовців займає одне із

центральних місць у політиці Європейського Союзу. Зазначене є цілком

закономірним, так як рівень правозастосування визначатиме рівень права

конкретної держави Європейського Союзу. Система державних службовців

забезпечує впровадження норм законодавства відповідної держави в життя. В

протилежному випадку, яким би прогресивним не було законодавство, воно не
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буде мати ніякого сенсу, якщо не забезпечуватиметься на високому рівні

системою уповноважених державних службовців.

Система праці державних службовців України значно відрізняється від

системи праці державних службовців в європейських державах. Національне

нормативно-правове забезпечення праці державних службовців має застарілий

характер і суттєво відстає від міжнародних стандартів. Це пояснюється

насамперед тим, що Україна є порівняно молодою державою і, відповідно, право-

державотворчі процеси у ній продовжуються. Принагідно відзначити, що

розвиток кожної держави світу є унікальним, оскільки кожна держава має свою

історію із властивими їй особливостями правової системи. Відтак, говорячи про

гармонізацію національного нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців до законодавства 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.

Цілком підтримуємо тезу, що адаптація законодавства України – це перший

етап тривалого процесу наближення національної системи права, включаючи

також правову культуру, доктрину та судову й адміністративну практику, до

системи права Європейського Союзу відповідно до критеріїв, що висуваються ЄС

щодо держав, які мають намір приєднатися до нього. Виходячи саме з такого

розуміння, можемо зазначити, процес адаптації має охоплювати як

нормотворення, так і нормозастосування і бути обов’язковим для всіх органів

державної влади та органів місцевого самоврядування [245, с.6].

З огляду на викладене, ми вважаємо, що поняття «гармонізація» потрібно

трактувати у широкому контексті, оскільки воно включає в себе наступні поняття:

«реформа», «адаптація», «уніфікація», «систематизація», «імплементація».

Останнє обумовлюється тим, що процес гармонізації національного

законодавства закономірно опосередковує в собі абсолютно всі трансформаційні

процеси, які у ньому здійснюються. Відтак, у процесі подальшого нашого
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дослідження поняття «реформи національного законодавства України» будемо

розглядати як складову частину процесу гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців до законодавства

Європейського Союзу.

Вбачається за необхідне наголосити, що гармонізація національного

трудового законодавства до стандартів Європейського Союзу повинна бути

послідовною та системною. Так, на нашу думку, 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 до законодавства Європейського Союзу, а,

навпаки, створює внутрішні проблеми на національному рівні регулювання, так

як впроваджуються фрагментарні нормативні нововведення, але сама система

залишається незмінною.

На наше переконання, підвалини гармонізації трудового законодавства

України до Європейського Союзу, зокрема у сфері праці державних службовців,

були закладені підписанням Угоди про партнерство та співробітництво між

Європейськими Співтовариствами та їхніми державами-членами і Україною

14.06.1994 [246]. Саме з цього часу в Україні розпочався далекоглядний та

повномасштабний офіційний процес гармонізації системи законодавства України

до стандартів Європейського Союзу. Ми вважаємо, що дана Угода своєю метою

має, насамперед, забезпечення тісної політичної співпраці між Україною та

Європейським Союзом, глибокої інтеграції соціально-економічних відносин,

підвищення рівня інвестиційного клімату в Україні, а також забезпечення

розвитку демократичних та ринкових принципів суспільного життя.

Окремим блоком, який потребує гармонізації трудового законодавства до

стандартів Європейського Союзу, є законодавство, яке регламентує працю

державних службовців. Зазначене питання потрібно вирішити у зв’язку із

необхідністю та реаліями існуючого суспільного життя в Україні. Гармонізація
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національного законодавства повинна реалізуватись шляхом політичного діалогу

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Співтовариством, з іншої.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Угоди у разі необхідності Сторони проводять між собою

консультації на найвищому політичному рівні. Згідно із ст. 8 цього документа

інші процедури та механізми для політичного діалогу створюються Сторонами

шляхом встановлення відповідних контактів, обмінів і проведення консультацій,

зокрема в таких формах: регулярні зустрічі на рівні старших посадових осіб між

представниками України і представниками Союзу; максимальне використання

всіх дипломатичних каналів між Сторонами, включаючи відповідні контакти у

двосторонній і багатосторонній галузях, таких як Організація Об’єднаних Націй,

НБСЄ тощо; обмін регулярною інформацією з питань, що становлять взаємний

інтерес стосовно політичного співробітництва в Європі; будь-які інші заходи, що

сприятимуть зміцненню та розвитку політичного діалогу [246].

Ми вважаємо, що гармонізація національного трудового законодавства

повинна здійснюватись за участі міжнародної робочої групи, яка б давала правові

експертні висновки щодо прогалин, колізій, архаїзмів національного

законодавства. Проекти законів у сфері гармонізації національного законодавства

повинні бути попередньо вивчені та опрацьовані незалежними міжнародними

експертами. Варто також пам’ятати, що не завжди можна здійснити стрімкий

перехід до нового режиму правового регулювання праці державних службовців,

виходячи із європейських стандартів. Мається на увазі, що реформа законодавства

повинна бути послідовною. Окрім того, варто пам’ятати, що категорія державних

службовців повинна обов’язково розглядатись одночасно як в межах трудового

законодавства, так і в межах адміністративного законодавства.

До складу міжнародної робочої групи обов’язково повинні входити

представники України, причому це мають бути не тільки політики, але й провідні

юристи-практики, а також кращі представники української доктрини з

відповідних питань. На наше переконання, тільки таке поєднання фахівців зможе

забезпечити ефективну та якісну реформу. Окрім того, представники України

повинні забезпечити збереження або ж врахування національних особливостей
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України, зокрема менталітету, історії, правових звичаїв. Останнє обумовлюється

тим, що гармонізація національного законодавства до законодавства

Європейського Союзу аж ніяк не може розглядатись як формальне копіювання

відповідних правових норм.

Висвітлюючи понятійно-категоріальну сутність гармонізації національного

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до

законодавства Європейського Союзу, необхідно зазначити, що для України

гармонізація національного законодавства до норм і права ЄС має особливу

значущість і актуальність, оскільки з цим процесом пов’язане не тільки створення

правової бази для майбутнього вступу до Європейського Союзу, а й досягнення

інших важливих для нашої держави цілей,  а саме:  створення підґрунтя та

рушійної сили правової, адміністративної та судової реформи в Україні;

- наближення України до повного виконання своїх зобов’язань за Угодою

про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами та

їхніми державами-членами і Україною як етапу на шляху поступової інтеграції до

Європейського Союзу;

- створення стимулу для здійснення економічних реформ, підвищення

конкурентоспроможності економіки та сприяння залученню іноземних інвестицій

в Україну;

- розвиток зовнішньої торгівлі між Україною та Європейським Союзом,

оскільки із створенням зони вільної торгівлі для них діятимуть однакові правила;

- подальша демократизація суспільних процесів, розбудова основних

засад функціонування громадянського суспільства відповідно до європейських

стандартів [245, с.7].

Ми вважаємо, що зазначені вектори розвитку суттєво торкаються і

трудового законодавства України в частині регламентації праці державних

службовців. На нашу думку, рівень організації державної служби визначає рівень

самої держави, оскільки державний апарат функціонує в особі системи державних

службовців. Окрім того, гармонізація національного законодавства є нагальним

кроком Української держави.
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Цілком погоджуємось із Г.І. Чепурко в тому, що адаптація законодавства

України, а згодом і всієї правової системи – важливе завдання, що потребує

значних ресурсів і часу. У процесі його реалізації ми маємо покладатися не лише

на технічну допомогу ЄС, яка є потрібною і корисною, а передусім на власні сили,

фінансові та матеріальні ресурси, політичну волю та відповідальність. Як

підтверджує досвід країн-кандидатів до вступу в ЄС, процес адаптації

законодавства охоплює кілька послідовних етапів. Для України доцільними з них

є такі:

- приведення законодавства України у відповідність до норм СОТ на

підставі торговельних інтересів нашої країни в контексті її вступу до цієї

організації з метою, зокрема, підвищення конкурентоспроможності української

економіки, лібералізації зовнішньої торгівлі, створення сприятливого середовища

для залучення іноземних інвестицій;

- адаптація законодавства України у пріоритетних сферах, пов’язаних із

зовнішньою торгівлею, у контексті створення зони вільної торгівлі між Україною

та ЄС;

- адаптація не лише у сфері внутрішнього ринку, а й у сфері політики

безпеки, юстиції та внутрішніх справ, тобто йдеться про повне виконання

положень УПС і створення на цій основі передумов для укладення Угоди про

асоціацію між Україною та Європейським Союзом;

- адаптація правової системи України до права ЄС згідно з положеннями

Угоди про асоціацію з метою підготовки до вступу до Європейського Союзу [245,

с.8].

Таким чином, гармонізація трудового законодавства України у сфері праці

державних службовців повинна передбачати врахування принципів ринкової

економіки. Варто також зазначити, що процес реформи законодавства праці

державних службовців повинен враховувати інші реформи національного

законодавства і здійснюватись одновекторно. Останнє обумовлено тим, що рівень

організації праці державних службовців визначає не тільки рівень організації
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публічного життя держави, а й кардинально впливає на розвиток системи

приватно-правових відносин і громадянського суспільства.

Аналізуючи питання способів гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців до законодавства

Європейського Союзу, потрібно зазначити, що адаптація законодавства України

до законодавства ЄС – це приведення законів України та інших нормативно-

правових актів у відповідність до acquis communautaire. Адаптація законодавства є

пріоритетною складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу,

що, у свою чергу, є визначальним напрямом української зовнішньої політики.

Acquis communautaire дослівно в перекладі з французької означає «надбання

співтовариства». Цей термін відображає особливості правової природи

Європейського Союзу і фактично є його правовою системою, яка включає акти

законодавства ЄС [245, с.8].

Виходячи із зазначеного, можна стверджувати, що всі способи гармонізації

національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців

до законодавства Європейського Союзу зводяться до реформи як трудового, так і

адміністративного законодавства України.

Аналізуючи способи гармонізації, доцільно навести висновок М.О. Дей, яка

відзначила, здійснюючи гармонізацію, Україна повинна враховувати те, що цей

процес має односторонній характер, оскільки при цьому не йдеться про взаємні

кроки з обох сторін щодо узгодження своїх правових норм, а тільки про зміни в

українському законодавстві з метою його гармонізації з нормами права

Євросоюзу з охорони праці. Особливості гармонізації національного

(українського) права до правової системи Європейського Союзу доречно

розглядати з трьох позицій: 1) у контексті механізму гармонізації,

конституйованого в самому ЄС; 2) як нормативно-правову практику, усталену у

взаєминах між ЄС та державами-асоційованими членами цієї спільноти; 3) у

форматі правового співробітництва Європейського Союзу з державами, котрі не

володіють жодним з окреслених статусів [247, с. 126-127]. Відповідно, способи
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гармонізації визначаються не тільки на національному рівні, а й на міжнародному

рівні Європейського Союзу, куди власне і прагне інтегруватись Україна.

Офіційне тлумачення поняття «законодавство» було надане

Конституційним Судом України у відповідній справі. Так, Суд вважає, що

терміном «законодавство» охоплюються закони України, чинні міжнародні

договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою

України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента України,

декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх

повноважень та відповідно до Конституції України і законів України [125].

Відповідно, в Україні існує розгалужена система уповноважених суб’єктів

нормотворення законодавства України. Окрім того, звернімо увагу, що існує

також ряд інших нормативних актів, виданих відповідними державними органами

в межах повноважень, які, однак, не входять до поняття «законодавство»,

розтлумаченого Конституційним Судом України.

Таким чином, на наше переконання, способи гармонізації національного

трудового законодавства диференціюються за суб’єктом прийняття відповідного

нормативного акта. Такими суб’єктами в Україні висиупають: Верховна Рада

України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Генеральний прокурор

України та ін. Іншими словами, гармонізація національних нормативних

положень до стандартів Європейського Союзу може здійснюватись різними

способами, залежно від уповноваженого державою суб’єкта владних

повноважень. Остання може здійснюватись на загальнодержавному рівні, на

локальному рівні, на відомчому рівні, на рівні дипломатичних перемовин, на рівні

обміну досвідом, на рівні проведення спільних міжнародних тематичних заходів,

конференцій, круглих столів.

Окрім того, ми вважаємо, що способами гармонізації трудового

законодавства праці державних службовців до законодавства Європейського

Союзу є наукові заходи по обміну міжнародним досвідом, проведення

міжнародних політико-економічних, а також соціальних форумів,
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У контексті зазначеного О.В. Скоропад наголошує, що європейський досвід

доводить, що ефективне державне управління неможливе без розуміння

посадовими особами стратегічних цілей та місії державної політики і державної

влади в цілому. Зрозуміло, що державний службовець – це людина здібна,

професійна та кваліфікована, адже особа, яка очолює структурну одиницю

державної влади повинна бути ерудованою, освіченою, мати чітку життєву

позицію. Але, як свідчить практика останніх років, не завжди наявність диплома

про вищу освіту, наукового ступеня, вченого звання та інших регалій в осіб, що

претендують на керівну посаду державної служби, свідчать про реальні

інтелектуальні здібності та моральні якості особистості [242, с. 311].

У Великобританії правляча еліта формується, в основному, з випускників

Кембриджського та Оксфордського університетів, адже ці люди давно знають

один одного і можуть належно оцінити знайомих. Цікавим є той факт, що при

відборі кандидатів на керівні посади перевага надається людям з гуманітарною

освітою, так як широка ерудиція, гнучкість мислення та здатність генерувати й

сприймати нові ідеї, якими, на переконання британців, більш наділені випускники

з гуманітарною освітою, є важливішими ніж спеціальні знання [242, с. 312].

З огляду на викладене, вважаємо, що в процесі гармонізації національного

законодавства праці державних службовців, законодавцю потрібно самостійно

зупинитись на питанні підвищення якості системи підготовки кандидатів на пости

державних службовців, а також на системі постійного підвищення кваліфікації

державних службовців. На нашу думку, система фахової підготовки державних

службовців є складовою частиною системи вищої освіти України. Відтак,

гармонізація національного законодавства праці державних службовців повинна

здійснюватись у системі із гармонізацією законодавства про фахову підготовку

державних службовців.

Станом на сьогодні ключовим законом, який регламентує систему

гармонізації (адаптації) законодавства України до стандартів та законодавства

Європейського Союзу є Закон України «Про Загальнодержавну програму

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [150].
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Відповідно до розділу ІІ Закону України «Про Загальнодержавну програму

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» аcquis

communautaire (acquis) – правова система Європейського Союзу, яка включає акти

законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в

рамках Європейського Співтовариства, спільної зовнішньої політики та політики

безпеки і співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ [150]. Таким чином,

гармонізація передбачає узгодження національного законодавства відповідної

сфери регулювання до конкретних нормативних актів або ж рекомендацій

Європейського Союзу. Зрозумілим є те, що acquis потребує попереднього

ґрунтовного вивчення та опрацювання [150].

Відтак, гармонізація передбачає упорядковане нормотворення

уповноважених на те суб’єктів владних повноважень. Всі суб’єкти законодавчих

ініціатив, а також інші суб’єкти нормативних документів зобов’язані враховувати

євроінтеграційний вектор розвитку Української держави. У протилежному

випадку, виходячи із положень Закону України «Про Загальнодержавну програму

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», дії

уповноваженого суб’єкта нормотворення, які суперечать інтеграції до

Європейського Союзу, повинні розглядатись як протиправні і як такі, що

суперечать зазначеному закону.

Резюмуючи сказане, відзначимо, що способами гармонізації нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців до законодавства

Європейського Союзу є: 1) в залежності від суб’єкта гармонізація може

реалізуватись 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 від

обов’язковості гармонізація може бути імперативною, диспозитивною,

рекомендаційною.
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Окрім того, варто також акцентувати увагу на Концепцію розвитку

законодавства про державну службу в Україні [248] та на Концепцію адаптації

інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу [249].

Виходячи з положень Концепції розвитку законодавства про державну

службу в Україні [248], можна виокремити наступні найбільш актуальні проблеми

державної служби, які потребують, на нашу думку, першочергової гармонізації до

законодавства Європейського Союзу: 1) національне законодавство, яке

регламентує працю державних службовців, не відповідає рівню розвитку

суспільних відносин в умовах існування демократичної правової та соціальної

держави; 2) рівень організації системи державної служби України не відповідає

рівню зрілості громадянського суспільства; 3) відсутність поваги до державної

служби з боку суспільства, а також порівняно дуже низька заробітна плата

державних службовців; 4) система соціального та матеріального забезпечення

державних службовців далеко не відповідає рівню покладеної на них законом

відповідальності; 5) відсутність реальної політичної нейтральності системи

державних службовців України як працівників; 6) низька якість і непрофесійність

управлінських послуг такої категорії працівників як державних службовців;

7) процес прийняття та проходження державної служби залишається далеко не

прозорим та не відкритим; 8) державні службовці, виконуючи свої службово-

трудові обов’язки, не задовольняють зростаючі потреби забезпечення реалізації

конституційних прав і свобод людини і громадянина. Ми вважаємо, що окреслені

проблеми повинні бути центральними в процесі здійснення гармонізації

національного нормативно-правового забезпечення державних службовців до

законодавства Європейського Союзу.

Висвітлюючи понятійно-категоріальну сутність гармонізації трудового

законодавства, не можемо не погодитись із науковою позицією Г.І. Чепурко, який

пише про те, що на першому етапі необхідно: забезпечити розробку глосарію

термінів acquis communautaire для адекватності їхнього розуміння та

уніфікованого застосування у процесі адаптації, а також розробити і запровадити

єдині вимоги до перекладів актів acquis communautaire на українську мову,
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створити централізовану систему перекладів; провести порівняльно-правове

дослідження відповідного законодавства України acquis Європейського Союзу у

пріоритетних сферах; здійснити переклад на українську мову актів acquis

communautaire у цих сферах; на підставі вивчення та узагальнення відповідного

досвіду держав Центральної та Східної Європи створити ефективний

загальнодержавний механізм адаптації законодавства, у тому числі щодо

перевірки проектів законів України та інших нормативно-правових актів на

предмет їх відповідності acquis Європейського Союзу; створити

загальнодержавну інформаційну мережу з питань європейського права,

забезпечити вільний доступ до учасників адаптації законодавства; створити

систему навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з питань

європейського права, включаючи розроблення та затвердження відповідних

навчальних програм; вжити заходів щодо опрацювання та затвердження спільного

з ЄС механізму підготовки планів-графіків адаптації та моніторингу їх виконання

[245, с. 10].

Очевидним є те, що гармонізація трудового законодавства у сфері праці

державних службовців є широкомасштабною роботою, оскільки включає в себе

не тільки діяльність суб’єктів нормотворення, але і науковців, провідних юристів-

практиків, засобів мас-медіа тощо. Гармонізація національного законодавства

повинна здійснюватись системно, послідовно та поетапно. Так, по-перше,

системність гармонізації передбачає те, що реформа праці державних службовців

не може здійснюватись ізольовано, сама по собі, а повинна обов’язково

враховувати все існуюче законодавство України, а також реформи, які очікуються

в подальшому. По-друге, послідовність гармонізації означає, що процес реформи

та адаптації національного законодавства повинен бути стадійним, злагодженим,

логічним та необхідним. Останнє також означає, що гармонізація трудового

законодавства України не може носити епізодичний або ж фрагментарний

характер. По-третє, поетапність гармонізації означає те, що процес реформи

повинен здійснюватись відповідними логічними блоками, які регламентують той

чи інший предмет суспільних відносин. Таким чином, ознаками гармонізації
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національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців

до законодавства Європейського Союзу є: 1) багатопланова злагоджена діяльність

суб’єктів нормотворення, науковців, провідних юристів-практиків, засобів мас-

медіа; 2) послідовність, поетапність та системність; 3) необхідність та окреслена

цілеспрямованість діяльності; 4) результатом є реформа відповідної галузі

законодавства України, а також інституційні перетворення в державному апараті.

Гармонізація національного нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців до законодавства Європейського Союзу не можу

розглядатись в короткостроковій перспективі. Окреслене закономірно обумовлює

висновок про те, що гармонізація є багатоплановим процесом реформування

сфери законодавства та державного апарату. Гармонізація завжди повинна

здійснюватись з розрахунком на далекоглядну перспективу розвитку держави.

Більше того, варто пам’ятати, що будь-які правові державотворчі перетворення

здійснюють вплив на політико-економічний розвиток держави. Зазначене повинно

бути орієнтиром для законодавця при черговому етапі здійснення

гармонізаційних процесів, які завжди повинні бути обґрунтованими та

необхідними.

3.2 Досвід європейських держав щодо реформування національного

законодавства у сфері праці державних службовців

Повноцінна та ефективна реформа трудового законодавства України у сфері

праці державних службовців може бути проведена виключно із врахуванням

досвіду Європейського Союзу. Остання тільки набуває більш актуального

значення в умовах поступової інтеграції України до Європейського

Співтовариства. Ми переконані в тому, що реформу інституту державної служби

України не можливо здійснити у векторі інтеграції до Європейського

Співтовариства, попередньо не вивчивши та не проаналізувавши досвід як самого

Європейського Союзу, так і європейських держав.
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Трудове законодавство, яке регламентує працю державних службовців,

повинно бути внутрішньоузгодженим із інститутом державної служби, який

належить до адміністративної галузі. Показовим та актуальним для України є

зарубіжний європейський досвід у сфері визначення правового регулювання праці

державних службовців. Актуальність окресленої теми дослідження підсилюється

тим, що як інститут державної служби України, так і трудове законодавство

України мають застарілий радянський характер, що, зрозуміло, не відповідає

сучасному рівню розвитку суспільних відносин.

Праця державних службовців, її зміст, стандарти, цінності та принципи

завжди були центральними питаннями Європейського Союзу. У 1981 році було

створено Європейський інститут державного управління (EIPA), а також

Європейську мережу державного управління (EPAN), що по своїй суті є

неформальним об’єднанням державних службовців усіх країн-членів

Європейського Союзу, започаткованого з метою надання можливості

професіоналам з державного управління обмінятися досвідом і знаннями. Окрім

зазначеного, у 2003 році також було сформовано офіційний веб-сайт EUPAN для

активізації співробітництва мережі EPAN та налагодження її внутрішніх і

зовнішніх комунікацій [250, с. 244].

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 є 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 то ЄС.

Щодо наявного рівня системи трудового законодавства у сфері правового

регулювання праці державних службовців в Україні, то необхідно зазначити, що
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відповідно до Звіту про оцінку системи державної служби в Україні за базовими

показниками Організації економічного співробітництва та розвитку, які

використовуються для щорічної оцінки країн-кандидатів на членство в ЄС,

Україна «досягла значного прогресу в розвитку системи державної служби і в

середньостроковій перспективі вона зможе відповідати європейським стандартам,

які визначені для системи ЄС по оцінюванню за показниками, розробленими

ОЕСР/SIGMA». Проте європейські цінності та принципи, європейська інтеграція,

стабільність у професійній діяльності та професійність фахівців ще є достатньою

проблемою для системи державної служби і для підвищення адміністративної

спроможності органів державної влади [251].

Таким чином, можна стверджувати, що політичний механізм трудової

реформи системи правового регулювання праці державних службовців фактично

працює з моменту підписанням Угоди про партнерство та співробітництво між

Європейськими Співтовариствами та їхніми державами-членами і Україною

14.06.1994 [246]. Безумовно, наявне правове регулювання праці державних

службовців є далеко не досконалим, із наявністю пережитків радянської системи.

Разом з тим, варто також підкреслити, що з моменту проголошення незалежності

24 серпня 1991 року Україна суттєво просунулась вперед до європейських

цінностей та принципів.

Переходячи власне до аналізу досвіду європейських держав в контексті

гармонізації трудового законодавства України праці державних службовців,

зазначимо, що особливо важливо акцентувати увагу на тому, що 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. Зазначене має принципово важливе питання у сфері нашого

дослідження, так як Європейський Союз не вправі втручатися в публічне життя

його держав-членів, зокрема у сферу організаційно-правових засад державної

служби.
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Відповідно до розділу ІІ Закону України «Про Загальнодержавну програму

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» acquis

communautaire (acquis) – правова система Європейського Союзу, яка включає акти

законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в

рамках Європейського Співтовариства, спільної зовнішньої політики та політики

безпеки і співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ [150]. Ми вважаємо, що

зазначене має особливо актуальне значення, так як у Європейському Союзі прямо

немає нормативних документів, які б визначали правові засади державної служби

для всіх держав-учасників 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 томі числі і організаційні

засади праці державних службовців.

У контексті зазначеного скажемо, що в літературі загальновизнаним є те, що

надбання у сфері організації державного управління та державної служби

переважно має вигляд «м’яких» стандартів – Білих книг та комунікацій

Європейської Комісії, рекомендацій конференцій міністрів, відповідальних за

питання державного управління та голів департаментів державних служб; воно

узагальнено у формі принципів та вимог до організації державного управління в

численних публікаціях і дослідженнях, що з’являлися напередодні розширення.

Серед найважливіших напрацювань: визначення європейських принципів

державного управління та принципів європейського адміністративного права;

введення та визначення поняття «європейський адміністративний простір» [230, с.

4].

Разом з тим, однією з умов вступу до Європейського Союзу є наявність

ефективної системи праці державних службовців. Так ілюстрованим прикладом є

досвід вступу до Європейського Співтовариства держав-вихідців із СРСР.

Інтеграція зазначених держав до Європейського Союзу супроводжувалась

особливою увагою до питань інституційного розвитку та адміністративної
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спроможності, про що свідчить, зокрема, запровадження Програми SIGMA.

Переддоговірні відносини між державами-кандидатами та Європейським Союзом

обов’язково передбачали обговорення питання попереднього реформування

системи державного управління та системи державної служби держав-кандидатів

[230, с. 4-5].

З огляду на зазначене, ми переконані, що перед Україною, яка своїм

вектором має політико-економічну інтеграцію до Європейського Союзу, сьогодні

гостро стоїть завдання здійснити далекоглядну та глибоку трудову реформу

системи праці державних службовців на основі досвіду Європейського Союзу та

європейських держав.

Досліджуючи питання досвіду європейських держав, акцентуємо увагу на

тому, що принагідним є навести слова Мірослава Беблави, заступника міністра

праці, соціальної політики та сім’ї Словаччини, який дуже влучно зазначив, що

загальна швидкість і масштаб змін не мають прецеденту, адже реформування

передбачає повну політичну та економічну трансформацію. У країнах з

перехідною економікою реформа державного управління відбувається в умовах

нечуваної кризи управління та суттєвого звуження спектра послуг, гарантованих

державою [252, с.5].

Не можемо не погодитись із зазначеним, так як в Україні сьогодні

спостерігається глибока як політична, так і економічна криза. Нестабільність та

непослідовність державної політики зумовлює зниження загального рівня

добробуту населення України. Цілком зрозуміло, що будь-які реформи

потребують фінансування та залучення людських та адміністративних ресурсів.

Таким чином, зазначені об’єктивні фактори потрібно врахувати при здійсненні

послідовної та далекоглядної гармонізації трудового законодавства України у

сфері праці державних службовців до стандартів Європейського Союзу.

У Висновках, представлених Європейською Комісією 15 липня 1997 року,

чітко визначено, що інституційна й адміністративна спроможність країн-

кандидатів на членство в ЄС, поряд з політичними та економічними критеріями, є

одним з головних параметрів, який визначає, чи готова країна забезпечити
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виконання своїх зобов’язань у процесі інтеграції та майбутнього членства в ЄС. У

зв’язку з цим Європейська Комісія зауважує, що інституційний розвиток повинен

стати одним із головних пріоритетів для країн-кандидатів, якщо вони прагнуть

бути успішними на шляху входження в ЄС [230, с.6].

Як бачимо, хоча Європейський Союз прямо і не встановлює нормативних

документів, які є загальнообов’язковими для держав-учасників Співтовариства, в

той же час наявними є рекомендації. Одночасно позиція Європейського Союзу є

максимально чіткою у вимогах до держав-кандидатів щодо інтеграції, в тому

числі щодо інституційної та адміністративної спроможності держави, що власне і

означає наявність повноцінної системи державної служби. Цілком зрозумілим є

те, що забезпечення достатньо ефективного рівня державної служби можна

досягти шляхом вивчення досвіду як самого Європейського Союзу, так і

європейських держав.

Щодо розгляду рекомендацій Європейського Союзу у сфері праці

державних службовців, то потрібно зазначити Білу книгу з європейського

управління («White Paper on European Governance»). П’ять основоположних

принципів є фундаментом ефективної та якісної праці державних службовців:

1) відкритість – інституції повинні працювати більш відкрито; 2) співучасть –

якість, доречність і ефективність напрямів розвитку ЄС залежить від

гарантування більш широкої співучасті через весь політичний ланцюг – від

концепції до впровадження; 3) звітність – ролі в законодавчому і виконавчому

процесах мають бути більш чіткими; 4) ефективність – напрями розвитку мають

бути ефективні і своєчасні; 5) зв’язок – напрями розвитку і дії повинні бути

пов’язаними і легко зрозумілими [230, с. 26].

Таким чином, 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 на рівні окремої

держави. При подальшому дослідженні питання гармонізації національного
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законодавства працівників державної служби в основі своїх пропозицій будемо

мати зазначені вище принципи, які закріплені у Білій книзі з європейського

управління.

Ми вважаємо, що в процесі здійснення гармонізації національного

законодавства важливу роль відіграє практичний досвід європейських держав, що

відрізняються найбільш ефективним правовим регулювання системи державної

служби. На нашу думку, такими самодостатніми провідними державами в

Європейському співтоваристві є Франція, Федеративна Республіка Німеччина, а

також Великобританія.

У літературі превалює наукова позиція, що досвід тієї або іншої держави

має настільки значну специфіку, що не може бути основою для формування

національної концепції державної служби. Прихильники цього погляду

аргументують його тим, що на розвиток державної служби в будь-якій країні світу

впливають особливості історичного розвитку, політичні, соціально-економічні,

культурні, соціально-психологічні й інші фактори. У зв’язку із цим специфіку

державної служби в одній країні можна відтворити в іншій країні з іншими

умовами тільки формально, запозичивши деякі зовнішні форми. Але сукупність

факторів, що визначають змістовне наповнення й ефективність державної служби,

«скопіювати» неможливо. А отже, потрібна модель державної служби, що

враховує національну специфіку й базується на її кращих історичних традиціях

[253, с. 404-405].

Ми цілком підтримуємо наведену аргументовану позицію і вважаємо, що

гармонізація законодавства у будь-якій сфері з будь-яких питань повинна

обов’язково носити національний характер. Під останнім ми розуміємо те, що

гармонізаційні процеси завжди повинні здійснюватись у відповідності до

наявного у державі законодавства, наявних проблем, особливостей

громадянського суспільства, особливостей менталітету народу, специфіки

національної правової системи. В протилежному випадку, нововведене

законодавство, яке було запозичене з урахуванням кращого досвіду європейських

держав, не буде мати ефективного та бажаного результату. Останнє
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обумовлюється тим, що постійно виникатимуть проблеми і правозастосовчій

практиці, що, по суті, породжує або ж чергові колізії, або ж «мертві» норми.

Поряд із вищенаведеною науковою позицією існує також інший підхід, який

полягає в тому, що в країнах колишнього СРСР ніколи не існувало публічної

державної служби, яка відповідала б критеріям ефективності, професіоналізму й

відповідності потребам громадянського суспільства, у зв’язку із чим необхідний

ретельний аналіз світового досвіду й запозичення оптимальних елементів

державної служби закордонних країн [254, с. 6]. Цікавим є подібний науковий

підхід, оскільки із його змісту випливає, що державні службовці не користуються

ніяким спеціальним статусом і ніякими додатковими гарантіями з боку держави.

Однак ми вважаємо, що хоча на державних службовців і поширюється трудове

законодавство, вони все ж таки  користуються спеціальним правовим статусом як

в системі трудових правовідносин, так і в системі правовідносин, які тісно

пов’язані із трудовими.

Цілком погоджуємось із позицією М.І. Іншина, яка полягає в тому, що в

процесі аналізу проблем поліпшення якості державної служби необхідно

враховувати діалектичне співвідношення загального, особливого й одиничного.

Кожна із цих категорій не виключає, а передбачає іншу на тому чи іншому рівні

конкретизації або узагальнення. Стосовно розглянутої проблеми можна

зазначити, що одиничними є особливості правового регулювання праці

державних службовців у окремо взятій державі, тобто національна специфіка

службово-трудових відносин. Загальними при такому підході є об’єктивні

фактори суспільного розвитку, глибинні зміни суспільних відносин, що

визначають глобальні тенденції розвитку державної служби. Поєднати загальний і

одиничний рівні розгляду державної служби можна, увівши поняття моделі

правового регулювання праці державних службовців, тобто виділивши особливе

[51, с. 62].

Таким чином, ми вважаємо, що система праці державних службовців не

може бути «скопіюваною» з тієї чи іншої європейської держави, оскільки кожна

держава має свої особливості як політичні, так і соціальні, культурні, економічні.
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Разом з тим, Україна повинна вивчити позитивний досвід успішних європейських

держав і на основі цього досвіду здійснювати послідовну гармонізацію

національного законодавства праці державних службовців. Ми не можемо

погодитись із позицією, що в Україні не було системи державної служби до

моменту проголошення незалежності 24 серпня 1991 року, так як УРСР була

соціалістичною державою із наявністю чіткої партійної системи влади.

Система державної служби Франції є доволі ефективною та розвиненою

сьогодні у Європейському Союзі. Аналізуючи досвід Франції в контексті

гармонізації трудового національного законодавства, передусім варто звернути

увагу, що ще на початку 1945 року у Франції під впливом лівих сил був створений

спеціальний комітет з реформування державної служби з метою підвищення її

ефективності й демократичності. У жовтні 1946 року за підсумками роботи

комітету був прийнятий «Закон про загальний статус чиновника», у якому була

встановлена нова структура та ієрархія державної служби, підвищені соціальні й

правові гарантії для державних службовців. Державним службовцям було надано

право участі у страйках, звільняти їх можна було тільки на підставі спеціального

закону про скорочення персоналу. У П’ятій республіці (з 1959 р.) політичний

вплив чиновництва істотно збільшився. 1959 року до «Закону про загальний

статус чиновника» були внесені зміни, спрямовані на посилення дисципліни й

солідарні дії державних службовців [255, с. 154.].

Таким чином можна стверджувати, що у Франції еволюція організації праці

державних службовців здійснювалась одночасно із еволюцією самого інституту

державної служби, який за своїми функціональними ознаками відноситься до

адміністративної галузі права. Відтак публічний елемент в державних службовців

завжди був ускладнюючим елементом у процесі визначення правового

регулювання праці даної категорії осіб.

Поступове зниження рівня підготовки чиновників, збільшення їх

чисельності, істотне відставання росту заробітної плати державних службовців від

заробітної плати осіб, зайнятих у приватному секторі, спричинили падіння

престижу державної служби у Франції. Реформи 1981-1983 рр. були спрямовані
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на децентралізацію управління країною, підвищення ініціативності державних

службовців. Підсумком реформи стало прийняття Закону від 13 липня 1983 року

«Про права й обов’язки службовців», що містив положення загального статусу

центральної державної служби. З 1991 року пріоритетом у реформі державної

служби у Франції стало нормативне закріплення моральних стандартів, норм

професійної етики державних службовців і створення спеціальних установ по

контролю за дотриманням цих норм [255, с. 218].

Як бачимо, державна служба Франції розвивалась понад півстоліття після

Другої світової війни для того, щоб вийти на ті високі показники, які ми можемо

спостерігати сьогодні. Україна – порівняно молода держава, яка стала на

повноцінний розвиток лише з моменту проголошення своєї незалежності 24

серпня 1991 року. Цілком зрозумілим є те, що наявна система державної служби в

Україні наразі ще не досконала, що обумовлено її історичним розвитком. У

цілому прослідковується надзвичайно багато спільних моментів між державною

службою Франції та державною службою України.

Корисним для нас є позиція М.І. Іншина, який в результаті аналізу розвитку

сформованої у Франції моделі правового регулювання праці державних

службовців дозволяє виділив наступні риси: 1) ієрархічна організація системи

державної служби з чіткою, нормативно встановленою компетенцією кожного

рівня державної служби й твердо закріпленими принципами посадової

субординації; 2) дуже високий рівень централізації державної служби, жорсткий

контроль за місцевою державною службою із центру; 3) здійснення значної

частини внутрішньоорганізаційної діяльності на основі формальних, нормативно

закріплених процедур; 4) конкурсна система відбору кадрів для державної

служби; 5) висока елітарність державної служби, що при конкурсній системі

відбору підтримується за рахунок «освітньої монополії» декількох навчальних

закладів на підготовку державних службовців; 6) розвинена система гарантій

правової й соціальної захищеності державного службовця; 7) ускладнена

процедура звільнення державного службовця; 8) залежність кар’єрного росту й
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заробітної плати державного службовця від стажу служби й періоду перебування

на посаді [51, с. 68-69].

З огляду на проведене дослідження ключових аспектів системи державної

служби Франці, вважаємо, що актуальним і необхідним для гармонізації

трудового законодавства України є врахування наступного досвіду:

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 основі якої досвід роботи, якісні показники, рівень

кваліфікації, освіти тощо.

Перейдімо до аналізу правового регулювання Федеративної Республіки

Німеччини, яка сьогодні вважається передовою державою Європейського Союзу.

Німеччина, на відміну від Франції, є федеративною державою, що відобразилось,

відповідно, і на особливостях організаційно-правових засад системи державної

служби. Окрім того, система державної служби Німеччини характеризується

також окремими особливостями, які були сформовані в процесі історичних

правових державотворчих процесів.

М.І. Іншин пише про те, що у 1957-1985 р.р. були прийняті основні

нормативно-правові акти у сфері державної служби: Закон про федеральних

чиновників від 14 липня 1953 року (в новій редакції від 27 лютого 1985 року);

Рамковий закон про право чиновників від 01 липня 1957 року (в новій редакції від

27 лютого 1985 року), Закон про оклади федеральних службовців від 27 липня

1957 року (в редакції від 03 грудня 1998 року), Положення про проходження

державної служби у Федерації від 15 листопада 1978 року (в новій редакції від 08

березня 1990 року), Федеральний дисциплінарний устав від 20 липня 1967 року.

На основі Рамкового закону були прийняті відповідні закони й інші нормативно-

правові акти суб’єктів федерації [51, с. 70].
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Таким чином, організація праці державних службовців визначається

багатьма нормативними актами, які за своєю природою тяжіють більше до

адміністративного, ніж до трудового права. Принагідним є також наголосити, що

у Німеччині, на відміну від України і більшості пострадянських держав, чітко не

прослідковується така галузь права як трудова. Зрозуміло, що питання, які

віднесені до трудової галузі законодавства, визначаються різними актами

законодавства.

Правовий статус державних службовців Німеччини регламентується

Beamtenrecht – правом чиновників, якому у ФРН надається особливе значення,

оскільки згідно з німецькою правовою доктриною основою публічної влади є

люди, які здійснюють останню. Ключовим у розумінні ролі чиновників є поняття

«Beamte» – чиновник, яке віддзеркалює юридичний статус особи, що перебуває на

державній службі та користується особливою довірою. Особа з таким статусом

може перебувати на службі власне державних органів Федерації та земель, а

також общин та інших юридичних осіб публічного права. Отримання статусу

чиновником супроводжується прийняттям присяги [256, с. 176].

Варто наголосити, що у Німеччині державні службовці мають високий

престиж серед населення, оскільки представники держави характеризуються як

високоморальні, освічені люди. Ми вважаємо, що зазначене є надзвичайно

актуальним для України, так як в нашій державі державний службовець

асоціюється із бюрократом, тобто особою, яка, займаючи впливову посаду у

державному апараті, користується цим для власних благ або ж лобіює інтереси

окремих осіб. На наше переконання, в Україні потрібно робити все можливе, щоб

система державної служби викликала довіру як у громадянського суспільства в

цілому, так і у громадян зокрема.

Важливим буде зазначити, що у системі державної служби Федеративної

Республіки Німеччини існують наступні категорії чиновників: довічні (після

досягнення віку 27 років та проходження випробування); на визначений строк; на

випробування; на відкликання (наприклад, особи, які проходять підготовчу

службу тощо). Виділяють також політичних та почесних чиновників. Правовий
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статус Beamte мають також судді, професори, солдати. Особливістю німецької

адміністративно-правової традиції є те, що чиновники перебувають з

роботодавцем-державою у публічно-правових, а службовці та робітники – у

приватноправових відносинах. Тому право чиновників є, з одного боку, частиною

правових норм державної служби в цілому, а з іншого – складає розділ особливої

частини адміністративного права. Основними джерелами права чиновників є

Основний закон, Федеральний закон про чиновників від 27 лютого 1985 року зі

змінами та доповненнями; Рамковий закон про одноманітність права чиновників

від 27 лютого 1985 року, Закон про реформу права публічної служби від 27

лютого 1997 року, Федеральний закон про оплату [256, с. 155].

Доволі цікавою категорією у трудовому праві є поділ державних службовців

на почесних та політичних. У трудовому законодавстві України нічого подібного

не прослідковується, так як наявним є поділ на ранги та чини. Ми вважаємо, що в

системі трудового законодавства України потрібно розвивати теорію поділу

державних службовців на політичних та почесних. Останнє забезпечить

політичну нейтральність даних працівників, які відповідно до своєї діяльності не

можуть належати до політичних партій, а тому не можуть бути політично

вразливими. Окрім того, відпаде проблемне у доктрині трудової галузі права

України питання щодо притягнення державних службовців до політичної

відповідальності.

Досліджуючи досвід Федеративної Республіки Німеччини в частині

правового регулювання праці державних службовців, зазначимо, що актуальним

буде зосередити увагу на конституційних принципах системи державної служби:

єдність чиновництва у всій країні (єдині засади його правового статусу,

організації, завдань, діяльності); доступ до професії на основі здатності до роботи

(за умов заборони обмежень за релігійними та світоглядними переконаннями);

виконання державних повноважень лише чиновником; виконання обов’язків на

підставі публічно-правових відносин служби та вірності; відповідальність за свої

дії; можливість отримання статусу за виборами; право на утримання тощо [257, с.

44].
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Ми вважаємо, що трудовому законодавстві України досить непослідовно

врегульовано питання відповідальності працівників державної служби.

Вбачається за необхідне, як це прослідковується у Німеччині, у системі трудової

та адміністративної галузей права розвивати принцип особистої відповідальності

за діяльність кожного державного службовця. Одночасно потрібно розвивати

принцип вірності служіння державі і суспільству.

Щодо політичного впливу на працю державних службовців у Німеччині, то

правовий статус чиновників визначений у розділі ІІІ «Правове становище

чиновників» Федерального закону про чиновників. Зокрема, тут встановлено, що

чиновник служить усьому народу, а не партії. Виконувати свої трудові функції він

повинен позапартійно, справедливо та беручи до уваги загальний добробут,

інтереси суспільства. Політична діяльність чиновника не повинна перешкоджати

належному виконанню ним суспільного обов’язку. Він зобов’язаний підтримувати

своїх начальників та виконувати їх вказівки, за винятком випадків, коли він

підкоряється лише закону. Чиновник повинен зберігати службову таємницю, йому

заборонено брати участь у страйках, обмежується спілкування з пресою та

зайняття додатковою діяльністю [258, с. 634].

У національній та зарубіжній доктрині юриспруденції доволі часто можна

зустріти твердження про так звану вірність німецьких чиновників своїй державі.

Дійсно, зазначена теза не є просто декларацією, а, свого роду, правовим звичаєм.

З цього приводу Ульрих Баттіс акцентує увагу на тому, що обов’язок вірності має

взаємний характер і для держави, і для чиновника і виявляється з боку держави як

обов’язок захисту та забезпечення, а з боку чиновника – як політична вірність та

заборона участі у страйках [257, с. 65]. До обов’язку вірності належать і обов’язок

чиновника здійснювати службу з повною віддачею, піклуватися про продовження

освіти та про стан свого здоров’я [256, с. 177].

Щодо вірності державних службовців своєму народу та державі, то

вважаємо, що це питання лежить на грані між площиною юриспруденції та

моралі. Можна стверджувати, що таке поняття трудового законодавства як

«кодекс честі» державних службовців тільки формується і практично не
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піднімається на рівні законодавства. На нашу думку, потрібно розвивати у

працівників державної служби почуття гідності і гордості за свій народ та

державу і, відповідно, піднімати рівень патріотизму та ентузіазму служити

державі. Зрозуміло, що в контексті означеного можна заперечити, що категорія

честі і гідності відноситься не до юриспруденції, а, насамперед, до моралі. Ми все

ж вважаємо, що, виходячи із того, що наша держава закріпила у ст. 1 Конституції

України основоположне положення, що Україна є суверенною і незалежною,

демократичною, соціальною, правовою державою [24], поняття права та

юриспруденції повинно розглядатись як через призму моралі, так і через призму

прав та свобод людини, яка визнається найвищою соціальною цінністю. Тільки у

такий спосіб можна говорити про наявність ефективної системи праці

представників державної служби, яка користується авторитетом і повагою у

суспільства.

Основним трудовим правом чиновника в німецькій юридичній літературі

вважається право на забезпечення як віддзеркалення обов’язку держави [258, с.

636]. Зазначене нормативне положення німецького законодавства має

надзвичайно важливе значення у сфері праці державних службовців. Сьогодні в

Україні наведений принцип є особливо актуальним. Ми вважаємо, що цілком

логічним та нормальним є те, що ефективність і прозорість роботи державних

службовців залежить від їхнього рівня матеріального і соціального забезпечення з

боку держави. В протилежному випадку державні службовці, використовуючи

службове становище та адміністративні ресурси, змушені зловживати своїми

повноваженнями і «заробляти» на життя. Цілком зрозуміло, що зазначена

ситуація руйнує не тільки економіку держави, але насамперед підриває роботу

всього державного апарату, так як породжує корупцію, бюрократизм, легалізацію

злочинних дій, лобіювання інтересів зацікавлених осіб, монополізм тощо. Що

гірше, так це те, що держава у такий спосіб просто не здатна розвиватись,

оскільки абсолютна більшість державних структур є неефективними, відсутнє

повноцінне соціальне забезпечення людей, зростає  зневага громадян до органів

державної влади.
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Таким чином, ми вважаємо, що, враховуючи досвід Федеративної

Республіки Німеччина, нагальним є питання впровадження Україною

повноцінного грошового та соціального забезпечення працівників державної

служби. Одночасно у трудовому законодавстві потрібно врегулювати питання

високої як юридичної, так і особистої відповідальності працівників державної

служби за ті чи інші порушення. На нашу думку, тоді відпаде як потреба, так і

бажання державних службовців зловживати своїми службово-трудовими

повноваженнями, так як ризик втрати своєї роботи є неспіврозмірним.

З огляду на проведений аналіз досвіду Федеративної Республіки Німеччина

в контексті гармонізації національного законодавства України у сфері праці

державних службовців, окреслимо основні ідеї, які можуть 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.

Окремо варто також зазначити про особливості праці представників

державної служби Великобританії, яка історично була першою державою в

англосаксонській правовій сім’ї. Даний досвід цікавий для України тим, що

англійська система права кардинально відрізняється від держав романо-

континентальної правової сім’ї, до якої, зокрема, належить і Україна.

У Великобританії до другої половини XIX ст. не існувало інституту

постійної професійної цивільної служби в сучасному значенні. Міністерства, штат

яких складали клерки, з’явилися в цій країні досить рано, ще в другій половині

XVIII ст. Однак посади в них купували і продавали власники королівських
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патентів так, немов вони були приватною власністю. Деякі функції виконували

особи, для яких служба не була основним заняттям, і вони суміщали їх з іншими

обов’язками. Чиновників сприймали як особистих помічників посадовців,

наближених до представників корони, що одержували частину доходу від

патенту. Державні посади надавалися в порядку патронажу, системи іспитів чи

конкурсів не було, процвітав непотизм (від лат. nepos –  онук, племінник –

службове заступництво своїм родичам, своїм людям, кумівство) [259, с. 32].

Варто пам’ятати, що Великобританія, яка сьогодні є провідною державою

Європейського Співтовариства, порівняно недавно сформувала демократичну та

прозору систему державної служби. Це має значення для усвідомлення того, що

Україна є порівняно молодою державою, її державний апарат і, відповідно,

система державної служби перебувають у процесі становлення та розвитку. Ми

переконані в тому, що правові державотворчі процеси не можуть мати

короткострокового повноцінного характеру. З огляду на окреслене, цілком

логічним є те, що система державної служби України сьогодні є недосконалою і

потребує гармонізації, враховуючи досвід Європейського Союзу та європейських

держав.

Тільки в 1850-1870 pp. в Англії було проведено реформу, яка привела до

утворення постійної професійної служби. Реформу підготували і реалізували два

видатні політичні діячі Англії – Ч. Тревел’ян, чиновник, що мав великий досвід

адміністративної роботи в Індії, та С. Норткот, член Палати громад. Сутність

реформи Норткота-Тревел’яна полягала в ліквідації системи патронажу і введенні

системи відкритих конкурсних іспитів. Крім цього, персонал усіх міністерств був

об’єднаний у єдину цивільну службу, встановлювалися нові правила просування

по службі, оплати і призначення пенсій. У процесі реформи була уніфікована

система правового регулювання праці державних службовців (уведені три класи

службовців – адміністратори, виконавці й клерки), було закладено правові засади

для залучення до державної служби висококваліфікованих фахівців [260, с. 55].

Особливо актуальним є акцентувати увагу на протидії прихильників

патронажної системи Великобританії, внаслідок чого проведення реформи
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тривало багато років. Незважаючи на існування Комісії зі справ цивільної служби

(створеної 1855 pоку), яка проводила конкурси для кандидатів, протягом

тривалого часу продовжував існувати негласний патронажний контроль. 1870

року було видано наказ, що встановив обов’язковість відкритих іспитів і передав

Комісії керівництво всією новою системою набору [259, с. 32].

На наше переконання, принцип гласності та доступності при відборі

кандидатів на посади державних службовців має принципово важливе значення у

системі державної служби. Ми вважаємо, що сьогодні в процесі гармонізації

національного законодавства праці державних службовців обов’язково потрібно

передбачити та забезпечити принцип реального конкурсного відбору при

прийнятті на державну службу. У цьому плані корисним є досвід Великобританії,

де систему і механізм конкурсного відбору впроваджує Комісія зі справ цивільної

служби. Вважаємо, що в Україні доцільним є створення подібного державного

органу зі спеціальним статусом на рівні центрального органу виконавчої влади.

До того ж варто також пам’ятати, що у Великобританії при переході від

патронажної державної служби до демократичної державної служби дана реформа

викликала серйозне обурення в державі, так як усталена практика цілком

задовольняла капіталістів, політиків та державних службовців. Станом на

сьогодні в умовах далекоглядної та глибокої реформи системи державної служби

України також можна спостерігати опір окремих політичних сил, які лобіюють

той чи інший інтерес.

З позиції доступності, цікавим буде звернути увагу, що програма

конкурсних іспитів Великобританії складалася на основі методик Оксфордського

й Кембриджського університетів, що призвело до кастового характеру державної

служби й панування не вузьких професіоналів, як у континентальній моделі

державної служби, а «дженералістів» – службовців із загальною гуманітарною

освітою. Через століття, 1968 року, з огляду на критику кастового і

непрофесійного характеру державної служби в країні, комітет з реформування

державної служби під керівництвом лорда Фултона розробив нову модель

державної служби, в основу якої була покладена державна служба США. З огляду
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на це, інститут сучасної цивільної служби склався порівняно недавно – у 70-ті рр.

XX ст. У цей період у країні було проведено великі адміністративні реформи.

Комітет з реформи цивільної служби очолив лорд Фултон. Він представив уряду

доповідь «Цивільна служба», у якій містилося 158 рекомендацій, які були

прийняті урядом [259,             с. 32].

Варто зазначити, що станом на сьогодні у трудовому законодавстві система

конкурсного відбору кандидатур на посаду державних службовців є надзвичайно

неефективною. Останнє обумовлюється, по-перше, відсутністю системи

конкурсного відбору на основі об’єктивного оцінювання знань і, по-друге,

недосконалістю механізму проведення профільних екзаменувань, корупцією у

підбитті підсумків такого оцінювання. Звернімо увагу, що із аналогічною

проблемою «кастового» відбору кандидатур на посади державних службовців

зіштовхнулася і Великобританія. Таким чином, ми вважаємо, що невід’ємним

етапом гармонізації національного законодавства України у сфері праці

державних службовців є запровадження прозорої та об’єктивної системи

конкурсного відбору на посади державних службовців.

Принагідно  відзначимо, що, констатувавши недоліки цивільної служби в країні і

назвавши її «антикварною», комітет Фултона запропонував принципово нову

модель цивільної служби – менеджеральну. Ідея полягала в тому, щоб запозичити

раціональні й ефективні методи керівництва в бізнесі. В основу реорганізації

цивільної служби покладено американську модель адміністративно-державного

управління. У січні 1971 року почалося проведення реформи. Першим її етапом

стало скасування системи класів і утворення трьох основних груп чиновників. До

групи старших політичних і адміністративних керівників увійшли чиновники

адміністративного класу в ранзі помічника заступника, заступника постійного

секретаря, постійного секретаря, утворивши верхівку цивільної служби. Вони

несуть особисту відповідальність безпосередньо перед міністром за управління у

своїй сфері адміністративно-державного управління. Друга група –

адміністративна. Вона включає два ступені: учень адміністратора і старший

виконавець. Адміністративна група вирішує велике коло питань – від координації
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діяльності державного апарату управління та керівництва роботою міністерств до

виконання звичайних канцелярських обов’язків. Третя група поєднує науково-

професійних працівників і технічних фахівців. До неї входять архітектори, вчені,

інженери, зайняті проблемами освіти і професійної підготовки чиновників.

Створено також допоміжну групу технічних працівників. Це креслярі, діловоди,

що виконують просту виконавську роботу [259, с. 33].

Відзначимо, що в трудовому законодавстві України подібне групування

державних службовців відсутнє. Ми все ж таки підтримуємо даний підхід

законодавства Великобританії з огляду на те, що існують різні категорії

державних службовців у різних сферах і з різною специфікою діяльності.

Очевидно, що рівень соціального захисту та рівень відповідальності у них різний.

Відтак, цілком логічним є групування державних службовців з метою

ефективного врегулювання їх правового статусу. Тому поряд із поділом

державних службовців на категорії та ранги потрібно встановити різні групи і,

відповідно, особливості, які поширюються саме на цю групу.

Можна стверджувати, що станом на сьогодні у Великобританії система

державної служби є менеджеральною – припускає залучення адміністративного

апарату до процесу вироблення і прийняття політичних рішень, що стосуються як

довгострокової, так і повсякденної політики міністерств. У доповіді комітету

Фултона констатувалося, що цивільна служба працює під політичним

керівництвом і на ній лежить обов’язок політичної підзвітності. Тому цивільні

службовці повинні мати цілковите розуміння політичного змісту того, що вони

роблять і що вони радять [259, с. 34].

У контексті дослідження досвіду Великобританії окремо варто звернути

увагу на порядок кар’єрного просування державних службовців, що у великій мірі

визначає мотивацію та ентузіазм державних службовців працювати прозоро і на

благо свого народу та держави. Просування по службі здійснюється в трьох

основних групах по-різному. Адміністративних і політичних керівників призначає

міністерство у справах цивільної служби. При міністерстві існує спеціальний

відбірковий комітет із призначення керівного складу цивільної служби. Комітет
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має конфіденційний список усього штату вищих адміністраторів, складений за

допомогою ЕОМ, що містить дані про освіту, професію, стаж тощо. При цьому

комітеті створено спеціальну групу, яка займається розглядом питання щодо

просування по службі вищих адміністраторів. Для інших чиновників існує

практика щорічних звітів, які позначаються на рівні окремих міністерств. Кожен

звіт складає чиновник, який стоїть на один-два ступеня вище від того, стосовно

якого готується звіт. Звіти здають у міністерську раду із просування. Членів цієї

ради призначає міністр, який приймає остаточне рішення щодо підвищення по

службі висунутих чиновників [259, с. 35].

Що ж стосується України, то у трудовому та адміністративному

законодавстві наявною є проблема щодо прозорого та неупередженого кар’єрного

просування державних службовців. Так, у переважній більшості випадків у

системі державної служби України можна спостерігати ситуацію щодо

зловживання повноваженнями високопосадовців, призначення «своїх» людей,

корупційних схем, лобіювання інтересів і т.п. Зазначене об’єктивно має стати

пережитком історії України. На наше переконання, реформа державної служби

України повинна включити в себе питання щодо кар’єрного просування.

Досліджуючи питання гармонізації, зазначимо, що стосовно Великобританії

актуальним є також акцентував увагу на окремих реформах системи державної

служби М. Тетчер. Так, починаючи із 1979 року, прем’єр-міністром стала М.

Тетчер, яка розпочала адміністративну реформу із скорочення витрат міністерств і

відомств, у тому числі й за рахунок звільнення частини державних службовців.

1988 року була сформульована програма «Наступні кроки», відповідно до якої усі

урядові заклади були розділені на центри формування політики й установи, що

виконують рішення. Останні були перетворені у квазіадміністративні неурядові

організації (QUANGO) або навіть корпорації, що працюють із центрами

формування політики на основі договорів (вибір QUANGO, яка б найкраще

підходила для виконання рішення, здійснювався, як правило, на конкурсній

основі). При цьому державна служба як така (з єдиною тарифною сіткою,

системою пільг, пенсійним забезпеченням тощо) була збережена лише для центрів
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формування політики, а в QUANGO широко поширилася служба за контрактом.

Дана реформа, з одного боку, дозволила скоротити чисельність державних

службовців, обсяг їхніх пільг і привілеїв, підвищити ефективність адміністрації. З

іншого боку, була зруйнована цілісна система урядових кадрів, підірвані престиж

і привабливість державної служби, а заробітна плата в QUANGO все одно

залишилася істотно нижчою, ніж у приватному секторі. Тому, незважаючи на те,

що реформа М. Тетчер була визнана в цілому ефективною, а деякі її елементи

використані під час реформування державної служби у Нідерландах і Новій

Зеландії, підбивати остаточні підсумки впровадження ринкових механізмів у

неринкову за своєю природою службову діяльність поки що передчасно [51, с.

74].

Ми вважаємо, що нововведення у сфері праці представників державної

служби М. Тетчер не можуть бути корисними для України. Наша позиція

ґрунтується на тому, що система державної служби повинна бути чітко

відокремлена від сфери приватно-правових відносин. Функції держави має

виконувати державний апарат в особі розгалуженої системи державних органів та,

відповідно, державних службовців. На нашу думку, недоцільним є створення

квазідержавних структур, які заключають адміністративні договори із

державними органами і фактично виконуються ті чи інші державні функції. У

такому випадку закономірно буде спостерігатись вплив великих бізнесменів та

олігархів на такі квазідержавні структури. Небезпека полягає саме у можливості

захоплення цілих сфер діяльності держави у цілком легальний спосіб. Тому ми

все ж віддаємо перевагу моделям Федеративної Республіки Німеччини та Франції,

де система державних органів є чіткою і відділеною від приватноправових

відносин.

З огляду на проведений аналіз досвіду Великобританії в контексті

гармонізації національного трудового законодавства України у сфері праці

державних службовців, окреслимо 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
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при відборі кандидатів на посади державних службовців; 2) поряд із поділом

державних службовців на категорії та ранги, існує також умовне групування

державних службовців: 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. Одночасно варто наголосити, що досвід

Великобританії у сфері регулювання праці державних службовців не може бути

повністю запозичений Україною. Останнє обумовлюється, по-перше, тим, що

Україна належить до романо-континентальної правової сім’ї, а Великобританія –

до англосаксонської, по-друге, ми вважаємо недоцільним та неможливим у

правовій системі поряд із державним апаратом наявність квазідержавних

структур, які заключають адміністративні договори із державними органами і

фактично виконуються ті чи інші державні функції.

3.3 Гармонізаційний механізм зближення законодавства України у

сфері праці державних службовців із законодавством Європейського Союзу:

теоретичні й практичні особливості

Передусім варто зазначити, що у світі не існує ідеальної системи праці

державних службовців, яка б у повній мірі задовольняла громадянське

суспільство та кожного із громадян. В усіх державах світу питання реформи по

підвищенню ефективності та прозорості роботи існуючої моделі державної

служби є постійно актуальним. Разом з тим, вбачається, що є держави, де рівень

прозорості та ефективності роботи державного апарату є набагато вищим, у

порівнянні із іншими державами світу. В контексті означеного доцільним та

необхідним для держав, які реформують працю державних службовців, є

попереднє вивчення, а потім і врахування досвіду європейських держав.
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Сфера правового регулювання діяльності працівників державної служби

завжди була одним із ключовим питань, які ставилися в нашій державі. Україна

обрала європейський вектор свого політико-економічного розвитку і на рівні

законодавства задекларувала своє бажання стати повноправним членом

Європейського Співтовариства. При цьому варто мати на увазі, що Європейський

Союз не має acquis communautaire у сфері державного управління та сфері

державної служби. Останнє означає, що Європейський Союз не регламентує

питання державної служби держав-членів і залишає таке право за кожною із

держав.

Відтак актуальність дослідження окресленої теми обумовлюється тим, що

Україні необхідно розробити чіткий гармонізаційний механізм зближення

трудового і адміністративного галузей законодавства України у сфері праці

державних службовців до Європейського Союзу, враховуючи той факт, що

Європейський Союз не має acquis communautaire у сфері державного управління

та сфері державної служби.

Проте варто наголосити, що окреслена нами тема дослідження має

сьогодні дуже малодосліджений науковий характер. Незважаючи на велику

кількість наукових робіт, присвячених реформі державної служби, все ж таки

зазначене питання потребує подальшого з’ясування та уточнення. Окреслена

проблема досліджувалась опосередковано в рамках різноманітних предметів

наукових досліджень. Недосконалим сьогодні є і законодавче забезпечення

підходів до гармонізації національного законодавства у сфері праці до

Європейського Союзу.

Розроблення та впровадження гармонізаційного механізму зближення

законодавства України у сфері праці державних службовці до Європейського

Союзу забезпечить, насамперед, підвищення ефективності державного управління

і поліпшення якості державних послуг, які надаються суспільству. Ефективний

інститут державної служби – обов’язкова умова соціально-економічного розвитку

та конкурентоспроможності держави.
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У Центральній та Східній Європі, і зокрема в країнах СНД, впродовж

минулого десятиріччя більшість зусиль спрямовувалося на створення системи

демократичних інституцій, яка визначає основи сучасної держави (розподіл

владних повноважень, забезпечення верховенства права), а також на

запровадження базових структур ринкової економіки. Відтак, у

східноєвропейських країнах, і зокрема в Україні, розпочалася нова фаза процесу

реформування, в рамках якої складовими програми реформ стали: 1) розробка й

реалізація більш глибоких структурних реформ; 2) визначення ефективніших

форм організації державного управління; 3) розв’язання проблеми структурної

слабкості й неефективності системи адміністративного менеджменту

(реформування системи державної служби, удосконалення міжвідомчої

координації, посилення територіальної децентралізації, підвищення ролі органів

місцевого самоврядування), підвищення відкритості й прозорості процедур

прийняття рішень для участі громадськості [230, с. 25]. Отже, 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 окреслення гармонізаційного механізму зближення

законодавства України до Європейського Союзу є не тільки умовою інтеграції

України до Європейського Співтовариства, але і умовою наявності

демократичного та громадянського суспільства, в якому панує принцип

верховенства права.

Досліджуючи питання гармонізаційного механізму зближення трудового

законодавства України у сфері праці державних службовців до Європейського

Союзу, варто відзначити, що політичний аспект державного управління в

інтеграційних процесах визначально базується на ідеї національного суверенітету.

Проте, з позицій консенсусної демократії, доцільно вести мову про народний

суверенітет, його позитивний зміст як конституційно-правову доктрину

верховенства народних прав, пріоритету прав людини в нормах міжнародного

права, верховенства народу як джерела публічної влади [261, с. 29-30].
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У розрізі зазначеного актуальним буде наголосити, що Європейський Союз

сьогодні – це більше ніж конфедерація, але ще й не федеративна держава. Це

унікальне об’єднання європейській демократичних країн, які делегували свої

повноваження з прийняття рішень створеним ними спільним інститутам з тим,

щоб рішення з питань, які становлять спільний інтерес, могли демократично

прийматися на загальноєвропейському рівні. Його політична система безперервно

еволюціонувала протягом останнього півстоліття і ґрунтується на системі угод,

починаючи з Паризького договору про утворення ЄСВС (1951 р.) та Римського

договору про заснування ЄЕС (1957 р.) і закінчуючи Угодою про Європейський

Союз (Маастрихт, 1992 р.), Амстердамським договором (1997 р.) та Угодою в

Ніцці (2001 р.) [262, с. 58].

З огляду на викладене зазначимо, що 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, які бажають вступити до Співтовариства. Таким чином,

аналізуючи механізм зближення законодавства України у сфері праці державних

службовців до Європейського Союзу, ми маємо на увазі саме орієнтири та

рекомендації Співтовариства.

Одночасно особливістю механізму зближення трудового законодавства до

Європейського Союзу є врахування правової системи України. Даний механізм у

жодному разі не означає механічне перенесення інституту державної служби,

який існує у тій чи іншій провідній європейській державі, в правову систему

України. Досліджуваний інститут тісно взаємопов’язаний із державним апаратом,

територіальним устроєм тощо. Відтак ми вважаємо, що коректно вести мову не

про запозичення організації діяльності працівників державної служби із

Європейського Союзу, а саме про гармонізацію та використання досвіду
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Європейського Співтовариства в процесі здійснення реформи національного

трудового законодавства України.

Цілком погоджуємось із позицією С.М. Серьогіна, що на даному етапі

розвитку країн пострадянського простору особливої ваги набуває тенденція

тісного взаємозв’язку адміністративної реформи та інтеграційних процесів,

впровадження норм суспільно-політичних відносин, систематизованих, зокрема, й

у критеріях членства країн в Європейському Союзі. При цьому спостерігаємо

виокремлення самостійних політичних підходів до проблеми управління в

наднаціональних інтеграційних процесах – федералізму (федеративної моделі

управління з поступовим переходом до федеративного (конфедеративного)

устрою наддержавного утворення), функціоналізму (деполітизації інтеграційного

процесу, формування функціональної моделі управління, за якою наддержавні

структури формуються за функціональною ознакою), неофункціоналізму

(створення системи наддержавних інститутів управління, делегування частини

національного суверенітету та владних повноважень країнами-членами на рівень

інститутів Європейського Союзу). Отже, фактично йдеться про першооснову

принципу наднаціональності у міжнародно-правових відносинах, реалізацію

концепції «співтовариства безпеки» (визначення характеру інтеграційних

процесів через взаємовідносини, що складаються між окремими особистостями та

соціальними групами) [263, с. 88].

Щодо інтеграції України до Європейського Союзу, то варто зазначити, що

Україна жодним чином не делегує свій державний суверенітет Співтовариству.

Членство у Європейському Союзі передбачає тісну політичну та економічну

співпрацю. Цілком закономірною однією з умов вступу є гармонізація

національного законодавства України у сфері праці до стандартів Європейського

Союзу. Останнє жодним чином не передбачає будь-яку політичну або ж

адміністративну залежність. На наше переконання, гармонізаційний механізм

зближення законодавства України у сфері праці державних службовців є

обов’язковою передумовою інтеграції України до Європейського Співтовариства

на правах повноправного членства.
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У контексті наведеного, особливо актуальним видається зазначити, що за

результатами дослідження політико-правових систем країн Європейського Союзу

Ж. Зіллер відзначає неможливість розгляду адміністративних систем поза

системою політичної влади національної держави, складність чіткого

розмежування політичного й адміністративного аспектів, до того ж виключно на

національному ґрунті. Дослідник наголошує на розгляді не тільки

адміністративних або політичних структур, але й на необхідності вивчення систем

та апаратів, з акцентуванням уваги на виокремленні інституцій адміністративних

та політичних рівнів. Відмінність між політичною та адміністративною

складовими полягає у розмежуванні статусу представників влади – мова іде про

відмінність між виборами на основі загального голосування і призначенням, що в

такий спосіб вирішує питання політичної нейтральності на державній службі [264,

с.9-35].

Таким чином, з метою гармонізації трудового законодавства України у

сфері праці державних службовців до Європейського Союзу необхідно чітко

окреслити гармонізаційний механізм такого зближення. Окрім того, особливу

увагу необхідно звернути на теоретичних і практичних особливостях зазначеного

гармонізаційного механізму.

Виходячи із вищенаведеного, а також із наших висновків в попередніх

підрозділах, вважаємо, що гармонізаційний механізм зближення законодавства

України у сфері праці державних службовців до Європейського Союзу – це

впорядкована система правотворчих процесів в Україні, яка своєю метою має

реформу інституту державної служби України не на основі acquis communautaire,

а на основі рекомендацій Європейського Союзу та досвіду європейських держав.

Відтак, більш детальною характеристикою гармонізаційного механізму є

окреслення головних форм та шляхів євроінтеграційного курсу, що буде, власне,

предметом дослідження наступного підрозділу.

Гармонізація системи праці державних службовців до Європейського Союзу

передбачає послідовний процес прийняття та впровадження системи

законодавства, розробленого на основі рекомендацій та досвіду Європейського
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Співтовариства. На нашу думку, основним призначенням реформи інституту

державної служби України є якісне підвищення ефективності роботи державних

службовців. Станом на сьогодні ми виокремлюємо наступні ключові аспекти

гармонізаційного механізму зближення законодавства України у сфері праці

державних службовців до 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 поаду державного службовця;

5) забезпечення повноцінного матеріального та соціального забезпечення

державних службовців; 6) впровадження прозорої системи ведення державного

реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Акцентуємо увагу на тому, що за результатами оцінювання належного

урядування України за базовими показниками SIGMA/OECD порівняно з

практикою Європейського Союзу система координації та розроблення політики в

Україні є недостатньо прозорою, надто централізованою та забюрократизованою.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади приділяють недостатньо

уваги експертизі та аналізу державної політики, будучи перевантаженими

різноманітними дорученнями, як правило, термінового характеру. У свою чергу,

процес підготовки проектів нормативно-правових актів не передбачає аналізу

альтернатив розв’язання проблеми [245, с.28-29].

Серйозними недоліками системи, на думку експертів SIGMA, є

формальність міжвідомчих консультацій щодо розроблення державної політики,

відсутність ефективної практики залучення громадськості до процесу прийняття

рішень. Зокрема, як зазначають експерти, «норми, що регламентують міжвідомчі

консультації, надто формалізовані та забюрократизовані. Вони заохочують

формальне подання коментарів і альтернативних редакцій відомствами, з якими

проводяться консультації, а не дискусію та вирішення питань по суті» [212, с. 30].

З огляду на зазначене вкажемо, окрему увагу у гармонізаційному механізмі

зближення законодавства України до Європейського Союзу варто приділити
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залученню громадськості до контролю системи державної служби України,

оскільки це є невід’ємною частиною громадянського суспільства, що забезпечує

підтримання та розвиток демократії і приватно-правових відносин у державі.

Г.І. Чепурко на підставі проведеного наукового дослідження адаптації державної

служби України як основної складової гармонізаційного механізму до стандартів

Європейського Союзу дійшов висновку, що за оцінкою експертів найбільш

ефективними для удосконалення процесу розробки політики є такі заходи:

1) встановлення чіткіших процедур щодо розроблення політики у межах

міністерств; 2) закріплення вимог щодо підготовки аналітичних документів з

політики до початку нормотворчості; 3) збільшення кількості тренінгів з розвитку

навичок розроблення політики для співробітників міністерств; 4) збільшення

кількості консультацій з громадськістю. Окрім того, діяльність органів влади

відповідно до визначеної політики є необхідною умовою забезпечення

прогнозованості дій влади, досягнення поставлених цілей, забезпечення

скоординованості, спланованості та планомірності дій, оптимального

використання наявних ресурсів. Водночас, успішність політики залежить від

багатьох чинників, передусім від рівня її обґрунтованості, осмисленості,

аналітичної та ресурсної підтримки [245, с. 39, 50].

Ми вважаємо, що зазначене є невід’ємною частиною гармонізаційного

механізму зближення законодавства України у сфері праці державних службовців

до Європейського Союзу. Однак основним змістом гармонізаційного механізму

організації діяльності працівників державної служби все ж має стати

організаційно-правове забезпечення уповноважених державних органів

реалізувати політику адаптації національного трудового законодавства до досвіду

та рекомендацій Європейського Співтовариства.

Гармонізаційний механізм зближення законодавства України у сфері праці

державних службовців до Європейського Союзу забезпечується інституційною

системою. Ми вважаємо, що в основі такої інституційної системи знаходяться:

1) Верховна Рада України; 2) Президент України; 3) Кабінет Міністрів України;

4) міністерства, а також центральні органи виконавчої влади, органи місцевого



219

самоврядування; 5) Інститут нормотворчої діяльності, який функціонує при

Кабінеті Міністрів України.

Зазначені органи влади відіграють провідну роль у виробленні державної

політики, зокрема у сфері гармонізації трудового законодавства України до

Європейського Союзу. Всі названі державні органи беруть участь у реалізації

гармонізаційного механізму зближення законодавства України до Європейського

Союзу на тому чи іншому державному рівні.

Гармонізації трудового законодавства України до Європейського Союзу

передує прийняття політичного рішення. Тільки після прийняття відповідного

політичного рішення відповідного уповноваженого на це державного органом

здійснюється детальне розроблення та впровадження державної політики, яке

визначає варіанти для прийняття більш конкретних політичних рішень, які у

подальшому впроваджуються в життя. Зазначені процеси повинні завжди бути

цілеспрямованими, послідовними, системними та відповідними.

Із даного приводу Г.І. Чепурко пише, що у системі виконавчої влади є низка

важливих гравців, а саме: глава уряду (прем’єр-міністр або президент уряду), уряд

(рада міністрів, урядові комітети, окремі міністри, офіс уряду, центральні та

лінійні міністерства) і громадянське суспільство. Парламент також бере участь у

прийнятті урядових законопроектів, внесенні законодавчих ініціатив та поправок

до урядових законопроектів. На підставі конституції, законів, постанов, конвенцій

і політичної культури кожен із гравців у системі політики має відігравати певну

роль (або ролі) та виконувати специфічні функції. Переважно ці ролі виконуються

у взаємодії з деякими іншими гравцями. У різних елементах та на різних стадіях

системи політики кожен гравець може відігравати провідну або допоміжну роль,

залежно від поставленого перед ним завдання. Аналіз політики є набором

практичних інструментів підготовки управлінських рішень, що включає всебічне

вивчення ситуації та визначення проблем, оцінку її причин та наслідків,

формування альтернативних шляхів розв’язання та вибору оптимальних рішень, у

тому числі на основі врахування вигод і витрат та позицій різних зацікавлених

сторін [245, с. 42]. Незважаючи на те, що державні службовці за своєю галузевою
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приналежністю тяжіють до адміністративної галузі права, трудові відносини

представників інституту державної служби повинні повністю визначатись саме

трудовим законодавством.

  Варто також наголосити, що поряд із політичними державними структурами

ключовими інституціями у сфері адаптації законодавства України до

Європейського Союзу є: 1) Комітет з парламентського співробітництва між

Україною та ЄС, який веде політичний діалог з парламентарями ЄС; 2) Центр

перекладів актів європейського права (при Міністерстві юстиції України), який

займається перекладом міжнародних договорів, законодавства ЄС, аналітичних

матеріалів; 3) Міністерство юстиції України, яке займається плануванням

законопроектної роботи, координацією нормотворчої діяльності; 4) Українська

частина Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС / Підкомітет з

адаптації законодавства, функцією якого є здійснення аналізу актів законодавства

України з метою приведення їх у відповідність; 5) Міжвідомча координаційна

рада з адаптації законодавства України до законодавства ЄС; 6) Українсько-

Європейський консультативний центр [245, с. 46].

Всі зазначені інституції тісно взаємодіють між собою і функціонують

злагоджено у напрямку гармонізації національного законодавства України у сфері

праці державних службовців до Європейського Союзу. Ми вважаємо, що

державні уповноважені інституції є тими правотворчими органами, які на

практиці забезпечують повноцінне функціонування окресленого гармонізаційного

механізму. Особливу роль у гармонізаційному механізмі відіграють міністерства,

так як дані державні органи розробляють та впроваджують політику у секторах,

які знаходяться у сферах їхньої компетенції. Окреслені функції випливають із

секторальних повноважень та обов’язків відповідних міністерств.

Окремо варто зазначити, що низка міністерств має так звані «горизонтальні

функції» у системі політики, і у цьому контексті вони більше співпрацюють

безпосередньо із іншими міністерствами ніж із зовнішнім світом. Міністерство

фінансів України, окрім своїх лінійних зобов’язань (наприклад, стягнення

податків), має також горизонтальну відповідальність за підготовку та менеджмент
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бюджету. У цьому плані воно співпрацює з усіма іншими міністерствами під час

підготовки бюджету, а також виконує постійну функцію розгляду усіх пропозицій

від міністерств, що мають вплив на бюджет. У деяких країнах Міністерство

юстиції, окрім своєї лінійної (секторальної) відповідальності за правову систему

(кримінальне право, судді, функціонування судів), також відповідає за

забезпечення цілісності законодавства. У цій ролі воно зобов’язане розглядати

підготовлені міністерствами законопроекти на предмет правової мови і

відповідності Конституції та іншим чинним нормативам законодавства. Ці

міністерства виконують подвійну роль у системі політики – як лінійні

міністерства стосовно їхніх сфер компетенції, як горизонтальні міністерства з

особливою функцією у самій системі політики [245, с.44].

Таким чином, ми переконані в тому, що гармонізаційний механізм

зближення законодавства України у сфері праці державних службовців до

Європейського Союзу не може обмежуватись діяльністю одного державного

органу. Ми вважаємо, що участь у його розробленні та реалізації повинні взяти

абсолютно всі міністерства та центральні органи виконавчої влади, які у тій чи

іншій мірі мають повноваження у сфері регулювання або ж правозастосування

нормативних положень у системі державної служби.

Принагідно наголосити, що, як свідчить світовий досвід, реформи

державного управління в кожній країні світу породжують такі труднощі та

висувають такі вимоги до їхньої національної влади: 1) такого характеру реформи

потребують політичної волі й професійного керівництва; 2) політика покладання

на партнерів та громадянське суспільство призводить до формування системи

взаємозалежностей; 3) децентралізація й делегування функцій державного

управління нижчим рівням влади вимагає від них готовності й здатності

ефективно справлятися з виконанням таких функцій; 4) ефективне впровадження

реформ потребує якісної координації й менеджменту владних функцій; 5) для

досягнення ефективності реформ необхідно розробляти і впроваджувати

спеціальну систему показників (індикаторів) для вимірювання реальної

ефективності роботи влади й оцінки її результатів [230, с. 20-21].



222

Гармонізаційний механізм зближення законодавства України у сфері праці

державних службовців до 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

передбачавати цільовий розрахунок витрат та вигод кожного із можливих

варіантів, які повинні 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.

Політика є передумовою та основою здійснення гармонізації національного

законодавства до Європейського Союзу. Можна стверджувати, що без політичної

волі уповноважених на те державних органів, яким народ України делегував

відповідне право, жодних процесів з реформи законодавства не може бути

здійснено. Однак прийняття політичного рішення не повинно трансформуватись у

бюрократизм, коли будь-які дії залежать від суб’єктивних факторів окремих

посадових осіб.

З нашої точки зору, в основі гармонізаційного механізму зближення

законодавства України у сфері праці державних службовців до Європейського

Союзу повинні лежати наступні основоположні засади і принципи

адміністративного менеджменту, які застосовуються у ЄС: 1) відкритість

(openess), яка передбачає активну комунікацію із громадськістю стосовно завдань

і обов’язків різних органів влади та державних установ, а також рішень, які

приймаються ними; 2) участь (participation), тобто сприймання громадян та їхніх

організацій не як пасивних об’єктів (або суб’єктів) політики й адміністративних

рішень, а як безпосередніх, активних і зацікавлених сторін, що мають право брати

участь у процесі прийняття адміністративних рішень на всіх етапах політики – від
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початкових стадій і до завершення циклу політики й управління; 3) підзвітність

(аccountability), що базується на засадах права європейців на «належне

управління» (right to good administration) згідно з Європейською хартією основних

прав (ст. 41); 4) ефективність (еffectiveness). Її суть полягає  у тому, що державна

політика, законодавча й регуляторна системи повинні відповідати реальним

суспільним потребам, мати чіткі цілі й прийматися із врахуванням оцінки їх

очікуваного впливу та попереднього досвіду; 5) злагодженість/зв’язок (coherence),

що потребує не лише політичного лідерства, а й більшої послідовності між

різноманітними інструментами, механізмами політики та різними стратегіями

впливу на одну й ту ж саму реальність [230, с.21].

Результати дослідження, проведеного в усіх областях України та у м. Київ,

дають підстави вважати, що відбувається подальше відчуження народу України

від владних структур усіх рівнів. У багатьох випадках люди вважають, що

державні органи не здатні справитися із нагальними життєвими питаннями.

Протягом останніх кількох років важливі ініціативи з боку державних службовців

зустрічали нерозуміння громадян. Очевидно, що це стало наслідком низького

життєвого рівня та непрозорих процесів прийняття рішень. Методи, процедури та

підходи, що їх використовують обласні та місцеві органи влади, залишаються

незрозумілими для більшості населення. Таким чином, прозорість і відкритість

державних структур має життєво важливе значення для підвищення суспільного

інтересу до питань врядування [265].

Діяльність працівників державної служби в процесі здійснення покладених

на них службово-трудових обов’язків повинна бути прозорою і доступною для

населення. Проблема, яка існує сьогодні в Україні, потребує кардинального

вирішення. Ми вважаємо, що гармонізація трудового і адміністративного

законодавства однією із своїх основних цілей повинна мати підвищення

прозорості діяльності працівників державної служби.

На наше переконання, гармонізаційний механізм буде дійсно європейським

та наблизить Україну до Європейського Співтовариства тільки тоді, коли в основі

такого механізму будуть лежати вищенаведені принципи: 1) відкритість; 2) участь
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громадськості; 3) підзвітність; 4) ефективність та 5) злагодженість. Гармонізація

законодавства України не може мати закритий або ж обмежений характер. Ми

вважаємо, що результат реформи інституту державної служби України

залежатиме від того, які принципи буде використано для її проведення.

Звертаємо увагу, що участь у гармонізаційному механізмі зближення

законодавства України до Європейського Союзу повинно брати громадянське

суспільства. На наше переконання, у даному випадку найбільш важливими

інституційними механізмами, що забезпечують відкритість і демократичність

державного управління в ЄС, є наступні: 1) органи та інституції, що створюють

основу для залучення регіональних і місцевих органів влади й управління у

процес прийняття рішень на загальнонаціональному рівні; 2) консультативні

інституції, що об’єднують представників різних соціально-економічних верств та

інститутів громадянського суспільства, зокрема виробників, фермерів,

перевізників, робітників, дилерів, народних майстрів, споживачів, професійних

об’єднань та асоціацій за загальними інтересами. За таким принципом

побудовано, наприклад, Комітет із соціально-економічної політики, який діє як на

рівні Європейського Союзу, так і в деяких країнах-членах ЄС [230, с.22].

Відтак, гармонізацію інституту державної служби України до

Європейського Союзу необхідно здійснювати з обов’язковим залученням

громадянського суспільства, а також різних верств населення. Реформа державної

служби повинна викликати у людей глибоку довіру і повагу, а також сподівання

на можливість подолання на подолання закритості, корупції та бюрократизму. З

цією метою, на наш погляд, потрібно організовувати всеукраїнські форуми,

конференції, круглі столи, в яких зможе взяти участь кожен бажаючий. Окрім

того, останнім часом надзвичайно популярними стали ток-шоу із участю

політиків, яким громадськість публічно задає питання. Зазначені раніше

принципи (відкритість, участь громадськості, підзвітність, ефективність та

злагодженість) повинні бути головними орієнтирами для законодавця та

Президента України як Глави держави.
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Серйозною проблемою гармонізації національного законодавства до

Європейського Союзу є національні особливості України (історичні, культурні,

ментальні тощо). Ми вважаємо, що формальне перенесення норм (рекомендацій)

із однієї системи права в іншу не може мати ефективного характеру. Реформа

національного законодавства України в будь-якому випадку повинна мати

послідовний характер. Більше того, ми вважаємо, що не всі рекомендації або ж

норми можуть бути імплементовані в національне законодавство України, що

обумовлюється рядом політичних, правових та культурних особливостей. Відтак,

у розрізі окреслення гармонізаційного механізму зближення законодавства

України у сфері праці державних службовців до Європейського Союзу варто мати

на увазі, що реформа інституту державної служби України повинна проводитись

поетапно.

На основі проведеного аналізу окреслимо теоретичні та практичні

особливості гармонізаційного механізму зближення трудового законодавства

України у сфері державних службовців до Європейського Союзу, а саме:

1) інститут державної служби України в значній мірі успадкований від УРСР, що

робить дещо затяжним процес реформи; 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 бажанні 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
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до Європейського Союзу забезпечується інституційною системою – системою

уповноважених державних органів, які розробляють та впроваджують в 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 основі

розроблення гармонізаційного механізму повинні лежати наступні принципи, які

залучають до участі громадянське суспільство: відкритість, участь громадськості,

підзвітність, ефективність та злагодженість; 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.

Таким чином, реформа системи праці державних службовців та зближення

трудового законодавства України з Європейським Союзом покликана забезпечити

підвищення якості та прозорості діяльності державних службовців. Між

представниками державної служби та громадянським суспільством (громадянами)

повинні бути встановлені гармонійні відносини. При цьому варто пам’ятати, що

громадяни роблять висновки про державну службу на основі вражень про роботу

кожного окремо взятого державного службовця. Іншими словами, всього один

державний службовець своєю поведінкою або ж діяльністю може дискредитувати

всю систему державної служби в очах громадянина, який до нього звернувся.

Варто пам’ятати, що державні службовці не можуть знеособлено ставитись до

громадян, які звертаються до відповідного державного органу, так як вони несуть

не тільки юридичну, а й моральну відповідальність за свою діяльність. Відтак, ми

вважаємо, що надзвичайно актуальним сьогодні є підвищення рівня

правосвідомості всіх державних службовців.
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3.4 Головні форми правового наповнення євроінтеграційного курсу

України у сфері праці державних службовців

Станом на сьогодні назрілим є питання глибоких та далекоглядних

змістовних трансформацій системи праці державних службовців України. Даний

політико-правовий крок обумовлений необхідністю реформування

основоположних принципів організації системи державної служби України.

Демократичні умови Європейського Співтовариства вказують на необхідність

побудови концептуально нової моделі державної служби України. Підвищення

ролі державної служби обумовлена сьогодні, насамперед, об’єктивною потребою

забезпечення управління складними суспільними процесами.

Окрім того, актуальність дослідження окресленої теми обумовлюється тим,

що наразі неоднозначним є нормативне регулювання праці державних

службовців, так як останнє здійснюється одночасно і трудовим, і

адміністративним законодавством. Серйозною проблемою є закритість та

обмеженість у доступі до державної служби осіб, які бажають працевлаштуватись

на відповідну посаду.

Отже, назріла необхідність у реформі національного законодавства України,

в результаті якої повинно бути визначене правове регулювання організації

діяльності працівників державної служби. Більше того, в контексті нашого

дослідження надзвичайно важливою його метою є досягнення балансу між

постійно зростаючою кількістю державних службовців та віддачею від їх

адміністративної діяльності.

Однак науковцями здійснювались дослідження в рамках різнопредметних

наукових робіт і питання головних форм правового наповнення

євроінтеграційного курсу України у сфері праці державних службовців

розглядалось дуже дотично. Окрім того, сьогодні в доктрині відсутніми є наукові

роботи, які б предметом свого дослідження мали суто змістовні напрямки
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реформування інституту державної служби України. В рамках трансформаційних

процесів у державі реформування трудового законодавства, яке регламентує

організацію трудової діяльності працівників державної служби, є необхідним.

Передусім варто навести наукову позицію В.Б. Авер’янова, який влучно

зазначив, що Конституція України, закони та інші нормативно-правові акти дають

підстави віднести державну службу України до традиційної бюрократичної

системи, оскільки вона базується на законодавстві і багато в чому схожа на

європейську державну служб. Безперечно, державна служба в нашій країні

розвивається на основі Конституції з урахуванням національних традицій,

практики державотворення, сучасного реформування економічної та політичної

системи, матеріальних і фінансових можливостей тощо [266, с. 298].

Цілком погоджуємось із означеним і вважаємо, що так як Україна входить

до романо-континентальної правової сім’ї і територіально належить до Східної

Європи, то цілком закономірно, що в Україні прослідковується європейська

модель інституту державної служби. Разом з тим, станом на сьогодні державна

служба України є далекою від організаційно-правових засад та ідеалів провідних

держав Європейського Співтовариства. Виходячи з того, що Україна стоїть на

шляху політико-економічної інтеграції до Європейського Союзу на правах

повноправного членства, необхідно здійснити ґрунтовну гармонізацію

національного законодавства України у сфері праці державних службовців.

Розпочати відповідне дослідження доцільно із наведення висновків вчених,

які стверджують,  що з огляду на світові тенденції та глобальні виклики під час

розробки національної програми підвищення ефективності системи державного

управління необхідно: 1) враховувати сучасні тенденції дедалі виразнішої

політизації адміністративного менеджменту та перетворення бюрократії на

окрему і впливову політичну силу, яка в багатьох випадках безпосередньо

впливає на формування і впровадження державної політики; 2) запроваджувати

механізми переорієнтації адміністративного менеджменту від здійснення процесів

(дотримання норм, правил і процедур) на досягнення якісних кінцевих результатів
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у роботі; 3) формувати окрему професію політичного аналітика й державного

менеджера [230, с. 18-19].

Умови сьогодення вимагають якісно нового рівня функціонування системи

праці державних службовців в Україні. Наша держава порівняно недавно (1991 р.)

стала на шлях незалежного розвитку і самостійної розбудови державності та

національної правової системи. Існуюча модель інституту державної служби в

переважній своїй частині успадкована від УРСР, правонаступником якої стала

Україна. Ми вважаємо, що правові державотворчі процеси не можуть мати

спонтанного або ж різкого характеру, так як кожна реформа повинна бути

«назрілою» у суспільстві та відповідати рівню суспільних відносин. Саме тому

недоцільно критикувати правонаступництво Україною, зокрема, моделі інституту

державної служби в УРСР.

Водночас варто відзначити, що станом на сьогодні Україна вектором свого

розвитку вбачає інтеграцію до Європейського Союзу на правах повноправного

членства. Безперечно, такий крок має виключно двосторонній характер і потребує

двосторонньої згоди. Європейське Співтовариство однією із умов інтеграції

України чітко окреслило вимогу – гармонізація національного законодавства

України, яке визначає правові засади інституту державної служби.

Важливим завданням формування організаційно-правових засад державного

управління є приведення системи влади в Україні у відповідність до світових та

європейських стандартів суспільного управління з урахуванням національних

інтересів і процес структурування наднаціональних систем управління. У

контексті реформування державного управління та державної служби в Україні,

напрямами ґрунтовних наукових досліджень мають стати європейські орієнтири

управління. Саме в ЄС існує досвід функціонування як різних систем державного

управління, так і координації систем державної служби у межах наднаціональних

інститутів управління – Європейського Парламенту, Ради Міністрів ЄС,

Європейської Комісії [263, с. 114]. Таким чином, в рамках даного підрозділу

дисертаційної роботи окреслимо головні форми наповнення євроінтеграційного

курсу України у сфері праці державних службовців.
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Перед здійсненням змістовного аналізу головних форм правового

наповнення євроінтеграційного курсу України у сфері праці державних

службовців проаналізуємо поняття «форма» взагалі. В одинадцятитомному

словнику українського української мови даються наступні визначення поняття

форми: 1) обриси, контури, зовнішні межі предмета, що визначають його

зовнішній вигляд; 2) пристрій, шаблон, за допомогою якого чому-небудь надають

певних обрисів, якогось вигляду; 3) поверхня з рельєфним зображенням для

друкування; 4) тип, будова, спосіб організації чого-небудь; зовнішній вияв якого-

небудь явища, пов’язаний з його сутністю, змістом; 5) спосіб існування змісту,

його внутрішня структура, організація і зовнішній вираз; 6) видимість, зовнішній

бік чого-небудь, що не відображає суті справи; 7) певна система художніх засобів

як спосіб вираження змісту творів літератури і мистецтва; 8) спосіб здійснення,

виявлення будь-якої дії; 9) суворо встановлений порядок у будь-якій справі [267,

с. 619]. У контексті нашого дослідження поняття «форма» будемо розглядати як

зовнішній вияв якого-небудь явища, а також як спосіб організації даного явища

[267, с. 619].

З огляду на проведене дослідження, а також зроблені попередні висновки в

рамках дисертаційної роботи, наведемо власне визначення досліджуваного

поняття. 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 загальної

гармонізації національного законодавства до Європейського Співтовариства.

Таким чином, форми правового наповнення євроінтеграційного курсу

являють собою змістовні напрями реформування законодавства України, які

визначають правові засади та правове регулювання інституту державної служби

України. Вважаємо, що реформи державної служби потрібні тільки в тій мірі і в

тій частині, де реально існують проблеми, прогалини, колізії. Ми переконані в

тому, що принцип «реформи заради реформ» не може мати місця в розвиненій
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правовій державі. Тому національне законодавство потребує гармонізації до

європейських держав тільки там, де наявні слабкі сторони.

З огляду на зазначене, в рамках даного підрозділу акцентуємо увагу на

конкретних формах правового наповнення євроінтеграційного курсу України у

сфері праці державних службовців. При цьому, враховуючи попередні

дослідження в межах даного розділу дисертаційної роботи, вважаємо, що

методологічно важливим буде здійснення попереднього наведення окремих

напрямів реформування системи державної служби провідних європейських

держав, які є концептуально актуальними для України. Після наведення ключових

віх реформування інституту державної служби в провідних європейських

державах окреслимо основні напрями реформування системи державної служби

України.

Що стосується Франції, то основними цілями реформи інституту державної

служби, які були проголошені на початку 80-х рр. XX ст., стали підвищення її

ефективності та демократизація. Проте якщо у США основною темою було

скорочення видатків і, відповідно, зменшення кількості державних службовців, то

у Франції запропоновано прямо протилежний шлях. Його сутність полягала у

залученні до державної служби значної кількості громадян. Однак це не означало

збільшення обсягів адміністративної компетенції державної служби, оскільки

наступною ідеєю французьких реформ стало чітке розмежування між сферою

впливу державного управління, яке здійснювалося державною службою, і сферою

діяльності публічної служби місцевих спільнот. При цьому особливий наголос

було зроблено на трьох моментах: 1) підвищення якості правової регламентації

діяльності інституту державної служби (у 1983 р. було прийнято Закон «Про

права та обов’язки службовців», а у 1984 р. – Закон «Про центральну державну

службу»); 2) підвищення ролі місцевих органів у системі, що дозволило б їм

ефективно взаємодіяти з органами самоврядування (ця ідея відображена в «Хартії

деконцентрації» 1992 р.); 3) підвищення моральних стандартів державної служби

[264, с. 238].
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Станом на сьогодні у Франції система державної служби функціонує на

досить високому рівні і може слугувати взірцем для держав-кандидатів на вступ

до Європейського Союзу. Як бачимо, реформа державної служи Франції

здійснювалась шляхом поступового досягнення конкретно окреслених цілей. При

цьому цікавим для України є те, що у Франції не було зроблено акцент на

зменшення громіздкого державного апарату, а навпаки були залучені

представники громадськості, тим самим суттєво збільшився чисельний склад

державного апарату. Надзвичайно важливим є те, що у Франції було здійснено

кардинальну децентралізацію влади, що суттєво підвищило ефективність

інституту державної служби.

Актуально також звернути увагу на ключових напрямах реформування

інституту державної служби у Німеччині, де фактично не відійшли від

традиційної веберівської моделі організації державної служби і всі реформи були

спрямовані не стільки на створення нової моделі, скільки на вдосконалення вже

існуючої системи державної служби. Основними ідеями, що покладені в основу

реформ системи державної служби, у таких країнах як Німеччина та Австрія

стали: 1) підвищення вертикальної мобільності державних службовців, розвиток

імперативів ефективності та персональних досягнень на державній службі,

подолання розриву між заробітною платою державних службовців і тими

вимогами, які висуваються до них; 2) розширення систем підготовки та

перепідготовки державних службовців, збільшення асигнувань на ці потреби;

3) запровадження системи відкритого конкурсу на посади державних службовців

в органах виконавчої влади (в Австрії було прийнято Закон «Про публічну

конкуренцію» 1989 p.), а також підвищення рівня відкритості функціонування

державної служби в цілому [264, с. 240-242].

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

федеративний тип територіального устрою, а Україна – унітарний, врахування

позитивного досвіду все ж можливе. Особливої уваги потребує запровадження
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відкритого конкурсу при здійснення відбору кандидатів на посади державних

службовців. Окрім того, в системі державної служби Німеччини наявною є

жорстка юридична та особиста відповідальність державних службовців за

здійснення державної діяльності та, відповідно, прийняття рішень.

У процесі здійснення реформування моделі інституту державної служби

України показовим також є скандинавський напрям реформування інституту

державної служби. Специфіка реформування системи державної служби у цих

країнах висунула на перший план розв’язання тих проблем, які виникли під час

розвитку соціальної держави. По суті ці реформи були спробою відповісти на

чисельні критичні виступи, які лунали з кінця 70-х pp. XX ст., щодо доцільності

використання моделі «соціальної держави». Найбільш послідовно й повно

реформи державної служби було здійснено Швеції і Норвегії. У Норвегії цей

період розпочався 1981 року, коли було прийнято програму підвищення якості в

діяльності державної служби, після чого було втілено у життя програму

адміністративної реформи «Сучасна держава», прийнято програму

декорпоративізації державного управління, а також ряд законів, спрямованих на

підвищення якості надання управлінських послуг. Безпосередньо у сфері

реформування інституту державної служби було здійснено: 1) зменшення

кількості державних службовців за умови підвищення заробітної плати тим, хто

залишився працювати на державній службі; 2) застосування класичних

управлінських критеріїв оцінювання діяльності державних службовців;

3) введення системи відчутного матеріального заохочення державних службовців

до ефективної праці; 4) посилення громадського контролю за діяльністю або

бездіяльністю державних службовців; 5) підвищення рівня автономності у

діяльності органів виконавчої влади [268, с. 192-193].

На наше переконання, досвід Норвегії надзвичайно актуальний для України

в контексті проведення далекоглядної гармонізації національного законодавства

України до Європейського Союзу. Зазначений досвід цікавий  тим, що реформа

інституту державної служби у Норвегії здійснювалась під егідою ідеалів та

принципів соціальної держави. Окрім того, станом на сьогодні  загальновизнаним
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у світі є те, що державна служба Норвегії прозора та доступна для населення.

Можна стверджувати, що громадянське суспільство реально здійснює контроль

діяльності 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.

Подібною до Норвегії була реформа інституту державної служби і в Швеції.

Р. Лінд наголошує, що поряд із доволі потужним впливом «менеджеризму» в

організації державної служби основним критерієм оцінки її ефективності

залишалась здатність державної служби забезпечувати функціонування соціальної

держави. У Швеції було зроблено спробу поєднати ідеї «нового менеджменту

державної служби» із збереженням таких традиційних принципів оплати праці

державних службовців як солідарність і стандартизація. Окрім того, характерною

властивістю реформ державної служби у скандинавських країнах є намагання

забезпечити високий рівень автономності місцевих органів влади і тим самим

звести до мінімуму кількість тих питань, які б вирішувала система державної

служби, а не місцеві органи самоврядування [269, с. 27-40].

Концепція «соціальної держави» найкраще розвинена саме в Норвегії та

Швеції. Ми вважаємо, що в зазначених країнах державна служба надзвичайно

тісно взаємодіє із громадянським суспільством. Рівень прозорості та доступності

громадян до державних службовців є взірцевим для інших держав. Окрім того,

при здійсненні масштабної реформи системи державної служби необхідно

врахувати особливості децентралізації влади у Норвегії та Швеції. Станом на

сьогодні публічна влада в Україна має надзвичайно жорсткий централізований

характер, залишаючи для органів місцевого самоврядування вузький спектр

владних повноважень. На наше переконання, саме органи місцевого

самоврядування повинні приймати рішення з багатьох питань, які віднесені до

функціонування відповідних адміністративно-територіальних одиниць (село,

місто, район, область).



235

З огляду на проведений попередній аналіз, перейдемо до окреслення та

характеристики головних форм правового наповнення євроінтеграційного курсу

України у сфері праці державних службовців.

Першою змістовною формою правового наповнення євроінтеграційного

курсу України у сфері праці державних службовців є внутрішнє узгодження та

оптимізація розгалуженої системи нормативно-правових актів, які регламентують

трудову діяльність працівників державної служби. Зазначений вектор

реформування інституту державної служби прослідковується у Великобританії,

Іспанії, Італії, Франції.

У процесі демократичного розвитку, як перед розвиненими

демократичними державами, так і перед транзитивними політичними системами

постає проблема створення та забезпечення ефективного функціонування

організації діяльності працівників державної служби. Дана проблема не може

бути вирішена суто кількісними методами, тобто коли замість вдосконалення

інституту державної служби розробляються і запроваджуються більш об’ємні

зводи правил та інструкцій щодо порядку проходження державної служби,

безпосередньої діяльності державних службовців тощо. Збільшення кількості

регламентуючих норм на певному етапі кар’єри не сприяє розвиткові державної

служби та службово-професійній діяльності, а навпаки, приводить до прямо

протилежних результатів, які характеризуються надмірною регламентацією та

бюрократизацією державної служби [263, с.109].

Ми цілком розділяємо наведену наукову позицію і вважаємо, що

надзвичайно великий масив нормативного регулювання громіздкого державного

апарату не може мати ефективного характеру, він, навпаки, зумовлює негативний

вплив надмірної зарегульованості. При цьому скорочення нормативної бази

інституту державної влади України жодним чином не передбачає свободу дій

працівників державної служби та відсутність дисципліни. Правове регулювання

державної служби повинно мати логічний, послідовний і достатній характер.

Окрім того, принагідно відзначити, що нормативна база інституту

державної служби України має бути внутрішньо узгодженою, послідовною,
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чіткою та зрозумілою. Відтак, ми наголошуємо на тому, що нормативне

регулювання повинно бути достатнім для повноцінного функціонування

державної служби. Основна вихідна ідея  –  положення ч. 2 ст. 19 Конституції

України, яке чітко визначає, що органи державної влади та органи місцевого

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [24].

Отже, нормативно-правові акти покликані чітко регламентувати діяльність

відповідних державних службовців. На даному етапі важливо також зазначити,

що правове регулювання не повинно спричиняти невизначеність або ж, навпаки,

ситуацію колізійного чи подвійного регулювання одного і того ж предмета

правовідносин.

Актуальним також є те, що у процесі реформи системи праці державних

службовців необхідно позбутися термінологічної невизначеності і якнайшвидше

законодавчо закріпити визначення понять «державний службовець», «державна

посада державної служби», а також уточнити значення базового терміна

«державна служба». При цьому слід враховувати термінологічну розбіжність

змісту понять «праця» і «служба». Це допоможе визначитися щодо широкого і

вузького розумінь поняття «державна служба» на користь одного з них. Зокрема

ми пропонуємо обрати саме звужений підхід. Тобто вважати державними

службовцями тільки тих осіб, які професійно і за державні кошти виконують

завдання державного управління та державного регулювання на посадах

державної служби в державних органах чи їх апараті. При цьому треба буде також

враховувати, що терміни «державна служба», «державний сектор», «бюджетна

сфера» не можуть збігатися [266, с. 313].

Зазначене встановлює різнопланове і суперечливе регулювання

правовідносин у сфері державної служби, оскільки вносить неясність у понятійно-

категоріальний апарат інституту державної служби України. Очевидно, що дані

проблеми повинні бути вирішені в процесі здійснення реформування відповідної

галузі законодавства України. Окрім того, окрему увагу потрібно приділити

співвідношенню інституту державної служби та трудового законодавства, а також
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законодавства у сфері соціального забезпечення. Станом на сьогодні не тільки

інститут державної служби України є застарілим, а й трудове законодавство давно

потребує реформування, яке повинно здійснюватись паралельно і злагоджено між

собою.

Наступною формою правового наповнення євроінтеграційного курсу

України у сфері праці державних службовців України є формування

кваліфікованого державного менеджменту. Даний принцип вважається одним із

основоположних у системі інституту державної служби таких держав як Франція

та Німеччина.

З нашої точки зору, повинна існувати базова підготовка осіб, які бажають

обіймати ту чи іншу посаду у сфері державної служби. Окрім того, необхідно

створити систематичні курси та проводити тестування, спрямоване на підвищення

кваліфікації відповідних осіб. На наше переконання, зазначені функції повинні

забезпечувати відповідні вищі навчальні заклади, відповідним чином

акредитовані Міністерством освіти і науки України.

Цілком погоджуємось із науковою позицією В.Б. Авер’янова, який

стверджує, що одним із головних завдань, яке має розв’язати нове законодавство

про державну службу, є забезпечення об’єктивності в підборі кадрів. Необхідно

передбачити, що зайняття службових посад здійснюється виключно за

результатами конкурсу, а також встановити певні механізми для гарантування

демократичності та прозорості цього процесу, зокрема визначити загальні

кваліфікаційні вимоги до бажаючих обійняти посаду певної категорії, чітко

врегулювати порядок проведення конкурсу, починаючи з оголошення про

вакансію й закінчуючи призначенням на посаду за його результатами. При цьому

у виборі моделі підбору кадрів нам доцільно обрати так звану «систему посад», а

не «систему кар’єри», оскільки у нас не існує підготовленого і сформованого

самодостатнього корпусу державних службовців. Нагадаємо, що в «системі

посад» для заміщення посади будь-якого рівня оголошується відкритий конкурс, в

якому мають право брати участь не тільки державні службовці, а в «системі

кар’єри» особа потрапляє спочатку на найнижчі щаблі в ієрархії державної
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служби і поступово через конкурси та інші механізми просувається по службовій

кар’єрі [266, с. 304].

У рамках даної форми правового наповнення євроінтеграційного курсу

необхідним є встановлення чітких умов конкурсного відбору кандидатів на

посади державних службовців. Так, механізм проведення відбору повинен

передбачати рівність доступу на державну службу, прозорість проведення

тестування та підведення підсумків. Європейським є принцип відкритого

конкурсного відбору на усі посади системи державної служби, що, безперечно,

забезпечує якісне комплектування органів державної влади та органів місцевого

самоврядування підготовленими та досвідченими фахівцями.

Окрім зазначеного, ми вважаємо, що важливим аспектом формування

кваліфікованого державного менеджменту є оцінка ефективності діяльності

працівників державної служби. Мається на увазі, що акцент повинен

здійснюватись саме на конкретні результати діяльності чиновника за той чи

інший відрізок часу. При цьому потрібно також звертати увагу на недоліки,

прогалини та порушення державного службовця. Наголосимо, що рівень освітньо-

кваліфікаційної підготовки, а також рівень досвіду роботи – ключові  критерії при

здійсненні відбору кандидатів на вакантну посаду державного службовця. При

використанні цих критеріїв працівники державної служби будуть мати ефективну

мотивацію в процесі реалізації службових повноважень до відданості своїй

роботі, самовдосконалення, істинного служіння державі та народу України,

прозорості роботи і, нарешті, до прагнення діяти на основі принципу

верховенства права.

Наступною формою правового наповнення євроінтеграційного курсу

України у сфері праці державних службовців є чіткий розподіл державних

службовців на дві групи: на посади, які мають політичний характер, та на посади,

які мають суто адміністративний характер. Даний досвід прослідковується в таких

досліджуваних нами провідних державах Європейського Співтовариства як

Німеччина, Великобританія, Франція.
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Класик українського права України В.Б. Авер’янов наголошував, що

необхідно визначити типи посад, а потім зробити висновок, що особи, які

займають адміністративні посади, є державними службовцями. Більше того, було

б правильним закріпити в законі не лише загальні критерії класифікації посад в

органах державної влади, а й ознаки кожного з типів посад. При цьому, на наш

погляд, основними типами посад у державних органах є політичні, службові (або

чиновницькі) та суддівські. Такий підхід та подібна типологія посад є досить

поширеною в світі і вже давно закріплена на законодавчому рівні навіть у Росії

[266, с. 302].

Ми підтримуємо такий підхід і вважаємо його принципово важливим у

процесі здійснення реформування інституту державної служби України.

Державний апарат і, відповідно, державні службовці не можуть бути політично

вразливими та залежними від політичних партій, які перебувають при владі у

державі. Державні службовці покликані «служити» державі та народу України, а

не «служити» політикам або ж партіям. Політична нейтральність державних

службовців є умовою їх незалежності та недоторканності. Окрім того, політики не

можуть впливати на державних службовців з метою прийняття останніми

«потрібних рішень».

На підставі зазначеного доречно зауважимо, що протягом останніх років

незалежності України посилилася роль харизматичних лідерів, внаслідок

зростання впливу засобів масової інформації та розвитку багатопартійності.

Значне посилення ваги засобів масової інформації у політичному процесі, широке

проникнення ЗМІ в систему «громадянин-суспільство-держава» дозволяють

лідеру (формальному або фактичному) здійснювати безпосередній вплив на

формування суспільної думки, використовувати власні іміджеві ресурси з

найвищою ефективністю за умови відсутності посередника –громадсько-

політичного руху, політичної партії (блоку партій), фінансово-промислових груп

тощо. Водночас, визначаючи державну політику та діючи відповідно до усталених

морально-етичних принципів управління в суспільстві, лідер має можливість

послабити роль політичних партій, громадських об’єднань, груп інтересів на
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процес прийняття, реалізацію політичних та адміністративних рішень. При цьому

значно мінімізується вплив великих політичних партій як інститутів репрезентації

інтересів населення [263, с.108].

Наголошуємо, що система праці державних службовців не може мати суто

політичний характер. Ми вважаємо, що у демократичній та правовій державі не

може здійснюватись постійна ротація державних службовців в залежності від

зміни політичної влади в державі або ж зміни розстановки та настроїв політичних

сил.

Таким чином, у трудовому законодавстві України потрібно чітко

визначитись із категоріями державних службовців, посади яких матимуть

політичний характер. Олігархічні клани або ж бізнес-лідери шляхом своїх

формальних та неформальних зв’язків, а також можливостей здатні забезпечити

бездоганну репутацію для «своїх» політиків або ж цілих політичних партій.

Зрозуміло, що в даному разі такі політичні партії покликані лобіювати інтерес

спонсора на найвищому політичному рівні держави. У такий спосіб далеко не

доброчесний політик може прийти до влади і впроваджувати, відповідно,

політику, яка потрібна йому чи його покровителям. Ми ж вважаємо, що зазначене

є однією із глибоких та давніх проблем державної служби України. Саме тому, на

законодавчому рівні потрібно відокремити політичних державних службовців від

адміністративних державних службовців, встановивши для останніх реальні

гарантії захисту та недоторканності.

Досвід європейських держав свідчить, що становлення громадянського

суспільства, головним чином, залежить від розвитку особистості, формування ідеї

індивідуальної свободи, відчуття суспільної солідарності, ефективної діяльності

органів влади на всіх рівнях, децентралізації управління, посилення ролі

місцевого самоврядування, існування багатопартійної системи. Впровадження

постійного діалогу в суспільстві стабілізує політичну взаємодію, сприяє

формуванню громадянського суспільства. Аналіз суспільно-політичної взаємодії у

країнах сталої демократії підтверджує думку, що кар’єрні бюрократи на будь-яких

важливих посадах практично не можуть бути деполітизовані, але вони
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обов’язково мають бути політично неупередженими в своїй роботі, забезпечуючи

політичну нейтральність державної установи та ефективну співпрацю політичних

діячів та чиновників [263, с. 115].

Акцентуємо увагу на тому, що в ході гармонізації трудового законодавства

державну службу потрібно визнати професійно і політично нейтральною

діяльністю державних службовців. Неодхідно чітко відмежувати окремі політичні

посади від усіх інших посад державних службовців. Останнє дозволить вирішити

наявні сьогодні проблеми щодо призначення та звільнення політичних діячів,

порядку проходження державної служби. Варто пам’ятати, що втягування

державних службовців у політичні боротьбу дискредитує державу як таку.

Політичні угоди стосуються тих державних службовців, які є провідними

політичними фігурами. Йдеться про те, що політики домовляються на паритетних

засадах про співпрацю у виробленні або ж реалізації подальшої політичної

програми відповідної партії. Станом на сьогодні в системі державної служби

України політичні угоди практично не застосовуються. На нашу думку, це є

пережитком СРСР, коли в державі існувала єдина правляча партія і будь-яке

найменше відхилення від її політичної програми вважалось злочинним діянням.

Наразі в умовах демократичної та правової України розвиток інституту

політичних угод повинен забезпечуватись на тих же принципах, що і в державах

Європейського Союзу.

Наступною формою правового наповнення євроінтеграційного курсу

України у сфері праці державних службовців є гармонізація та розвиток відносин

між державними службовцями, з однієї сторони, і громадянським суспільством

(громадянами), з іншої.

У доктрині юриспруденції справедливими є наступні висновки щодо того,

який результат досягається завдяки тісній взаємодії державних службовців та

громадян: 1) підвищується якість демократії, надаючи можливості органам влади

використати додаткові джерела інформації, перспективи та потенційні рішення

для того, щоб вирішувати нагальні потреби державної політики за умов

підвищення складності, взаємної пов’язаності напрямів державної політики і
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обмеженого часу; 2) забезпечуються потреби інформаційного суспільства

(прискорене та ширше спілкування із громадянами), а також свідоме управління;

3) інтегруються інформація та пропозиції, які надходять від громадян, до процесу

вироблення державних рішень; 4) виникає реакція на потреби громадян щодо

вищого ступеня прозорості та відповідальності органів влади, що сприяє

підвищенню та систематизації стандартів суспільного життя; 5) посилюється

довіра до органів влади з боку суспільства, відповідно, поступово відбувається

«ерозія» довіри до головних державних інституцій [230, с. 50].

Станом на сьогодні надзвичайно проблематичним є питання відношення

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 те, що реформа державної служби у цій

частині не може бути завершеною без реформи антикорупційного законодавства

України. Окрім того, коли ми ведемо мову про даний вектор реформування

інституту державної служби, потрібно паралельно вести мову і про повне

соціальне та медичне забезпечення державних службовців. Останнє, на нашу

думку, повинно бути окреслено як самостійний напрямок гармонізації

національного законодавства України до Європейського Союзу.

У рамках даного напрямку реформування окрему увагу слід звернути на

громадський контроль за діяльністю органів державної влади та органів місцевого

самоврядування. Доступ громадськості до публічної інформації повинен бути

забезпечений та гарантований на найвищому державному рівні. Більше того, ми

вважаємо, що, оскільки будь-яка діяльність державних службовцві носить суто

політичний характер, вона може бути об’єктом прискіпливої уваги та критики

громадськості, засобів масової інформації. На наше переконання, громадські

розслідування та свобода доступу громадян до перевірки та оцінки діяльності

державних службовців є однією із основоположних та вихідних засад демократії.

Зрозуміло, що не вся інформація може бути оприлюдненою або ж підданою

всезагальному розголосу в силу закону про секретність, державну таємницю

тощо.
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Наступною формою правового наповнення євроінтеграційного курсу

України у сфері праці державних службовців є підвищення публічності та

прозорості державної служби.

На наше переконання, відкритість діяльності державних службовців відіграє

особливо важливу роль у контексті ефективності функціонування інституту

державної служби України. Прозорість діяльності державних службовців

забезпечується шляхом офіційного оприлюднення результатів діяльності,

прийнятих рішень, проблем та досягнень. Запити громадян до органів державної

влади про надання інформації повинні розглядатись оперативно та по суті. В

протилежному випадку, складається уявлення про закритий характери державної

служби, про бюрократизм та тяганину, зловживання службовими

повноваженнями та корупцію. Прозорість державної служби також проявляється

у рівні відповідальності, яку несуть державні службовці за реалізацію відповідних

службових повноважень. На наше переконання, за відповідні порушення

представники державної служби повинні нести не тільки юридичну, а й особисту

морально-етичну відповідальність, яка може дискредитувати відповідного

державного службовця або ж політика в очах населення України. Зазначене буде

дієвим стримуючим стимулом для державних службовців.

Наступною формою правового наповнення євроінтеграційного курсу

України у сфері праці державних службовців є розвиток морально-етичних норм

інституту державної служби.

Метою кодексів етики державної служби є не стільки притягнення до

відповідальності конкретних службовців, які скоїли ті чи інші порушення, скільки

створення такої атмосфери й таких взаємовідносин у середині системи державної

служби, коли ці порушення взагалі були б неможливими. У цьому сенсі слід

зауважити, що в існуючих кодексах етичної поведінки державних службовців, як

правило, містяться не лише негативні чи заборонні норми, а й ряд позитивних

норм [263, с. 140].

На наше переконання, негативною тенденцією сьогодення в України є те,

що суспільством цілком нормально та як належне сприймаються факти
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порушення службової етики. Високий відсоток громадян доцільним засобом

досягнення бажаного результату вважає надання матеріального заохочення

державному службовцю. Загальновизнаним у доктрині юриспруденції є факт, що

таке соціальне явище як корупція та бюрократизм властиве всім існуючим

інститутам державної служби, воно виступає деструктивним елементом у

державному апараті. З огляду на це, доцільно вести мову не так про викорінення,

як про максимальне зменшення відсотка корупційності державної служби.

Таким чином, здійснюючи гармонізацію національного трудового

законодавства до Європейського Союзу, необхідно розробити та закріпити

законодавчо концепцію особистої морально-етичної відповідальності державних

службовців. Морально-етичні норми та ідеали особи повинні бути одними із

обов’язкових критеріїв при здійсненні відбору кандидатів на посади державних

службовців, а також при проведенні перевірки відповідності управлінської

діяльності державних службовців. Виходячи із наведеного, зазначимо, що одним

із напрямків реформування інституту державної служби України має бути

прийняття загального кодексу етики (морально-етичної відповідальності)

державних службовців, що, відповідно, забезпечить підвищення ефективності

роботи, сприятиме внутрішньому духовному самовдосконаленню, розвитку

принципу верховенства права.

За порушення державними службовцями морально-етичних норм повинна

бути запроваджена дисціплінарна відповідальність. Відповідно, потрібно

розширити перелік видів дисциплінарних стягнень, щоб зробити цей інструмент

впливу ефективнішим. Актуальним аспектом дисциплінарної відповідальності є

порядок дисциплінарного провадження, яке має здійснюватись колегіальними

органами (посадовцями), що наділені відповідними повноваженнями. Як нами

вже було відзначено в рамках даного підрозділу, факти порушень державних

службовців повинні бути піддані публічному розголосу, що викличе суспільний

осуд та повну дискредитацію чиновника.

Проаналізувавши гармонізаційний механізм зближення трудового

законодавства України у сфері праці державних службовців з європейськими
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державами у сфері реформування державної служби, а також враховуючи

вищевикладене, систематизовано виділимо 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.

Наведені форми є чіткими напрямами реформування системи трудової

діяльності працівників державної служби, оскільки вони характеризуються

конкретним характером. Ми вважаємо, що дані форми повинні бути проміжними

цілями реформування законодавства, досягнення яких дасть змогу здійснити

гармонізацію інституту державної служби України до Європейського Союзу.

Ефективне реформування того чи іншого інституту законодавства потребує

послідовної, цілеспрямованої, злагодженої та професійної політики.

Усі пропоновані нами форми правового наповнення євроінтеграційного

курсу України у сфері праці державних службовців є тісно взаємопов’язаними,  і

результат від їх впровадження безпосередньо корелює із загальною ефективністю

відповідної реформи. Окрім того, ми переконані, що реформування системи

державної служби України повинно відповідати таким принципам як відкритість

та загальнодоступність для обговорення; орієнтація на конкретно окреслений

кінцевий результат; принцип простоти державного управління. Реформа інституту

державної служби України має обов’язково поєднувати в собі як інтереси

держави, так й інтереси громадянського суспільства.
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Висновки до Розділу 3

1. З огляду на проведене дослідження ключових аспектів системи державної

служби Франції, аргументовано, що актуальним і необхідним для України є

врахування наступного досвіду: 1) впровадження прозорої конкурсної системи

відбору кадрів на державну службу; 2) впровадження високого матеріального

забезпечення державних службовців; 3) надання державним службовцям

повноцінного пакета соціального забезпечення; 4) забезпечення транспарентності

(прозорості) діяльності усіх державних службовців; 5) розроблення гнучкої

системи кар’єрного зростання державних службовців, в основу якої покласти

досвід роботи, якісні показники, рівень кваліфікації, освіти тощо.

2. Шляхами запозичення досвіду Федеративної Республіки Німеччини в контексті

гармонізації національного законодавства України у сфері праці державних

службовців є: 1) формування високого соціального статусу державних

службовців, зокрема грошового і соціального забезпечення; 2) забезпечення

державою престижу і поваги до державної служби у суспільстві;

3) запровадження поділу державних службовців на категорію почесних та

категорію політичних; 4) встановлення чіткого розподілу повноважень та

обов’язків між працівниками у системі державної служби; 5) створення складної,

багаторівневої системи відбору кадрів для державної служби з випускників вищих

навчальних закладів з найкращою успішністю; 6) забезпечення залежності

кар’єрного зростання, заробітної плати й пільг від стажу служби й часу роботи за

посадою; 7) запровадження жорсткої юридичної та особистої відповідальності

державних службовців за вчинені проступки в процесі свєї діяльності.

3. З огляду на проведений аналіз досвіду Великобританії в контексті гармонізації

національного законодавства України у сфері праці державних службовців,

окреслено основні ідеї, які можуть бути корисними для України в умовах

сьогодення: 1) принцип реального конкурсного відбору при прийнятті на

державну службу, який полягає в гласності та доступності при відборі кандидатів

на посади державних службовців; 2) умовна класифікація державних службовців

на такі групи: старші політичні й адміністративні керівники; адміністративні
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державні службовці; науково-професійні працівники і технічні фахівці, яка

існує поряд з їх поділом на категорії та ранги; 3) наявність системи повного

соціального та матеріального забезпечення державних службовців; 4)

менеджеральний характер державної служби, 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. Одночасно варто наголосити, що повністю досвід

Великобританії у сфері регулювання праці державних службовців не може бути

запозичений Україною. Останнє обумовлюється тим, що, по-перше, Україна

належить до романо-континентальної правової сім’ї, а Великобританія – до

англосаксонської, по-друге, ми вважаємо недоцільним та неможливим існування у

правовій системі поряд із державним апаратом квазідержавних структур, які

заключають адміністративні договори із державними органами і фактично

виконуютьті чи інші державні функції.

4. Гармонізаційний механізм зближення законодавства України у сфері

праці державних службовців до Європейського Союзу – це впорядкована система

правотворчих процесів в Україні, мета якої полягає у реформуванні інституту

державної служби України не на основі acquis communautaire, а на основі

рекомендацій Європейського Союзу та досвіду провідних європейських держав.

5. Гармонізація системи праці державних службовців України до

Європейського Союзу передбачає послідовних процес прийняття та впровадження

системи законодавства, розробленого на основі рекомендацій та досвіду

Європейського Співтовариства. Ми виокремлюємо наступні ключові аспекти

гармонізаційного механізму зближення законодавства України у сфері праці

державних службовців до Європейського Союзу: 1) забезпечення високої

кваліфікації державних службовців в усьому державному апараті; 2) забезпечення

прозорості у системі функціонування державної служби; 3) якісне вдосконалення

принципу доступності громадян до державної служби; 4) забезпечення прозорості

при здійсненні конкурсного відбору всіх кандидатів на пост державного

службовця; 5) забезпечення повноцінного матеріального та соціального
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забезпечення державних службовців; 6) впровадження прозорої системи ведення

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

6. Гармонізаційний механізм зближення трудового законодавства України у сфері

праці державних службовців до Європейського Союзу забезпечується

інституційною системою. В основі такої інституційної системи лежать:

1) Верховна Рада України; 2) Президент України; 3) Кабінет Міністрів України

(планування, координація і контроль за нормотворчою діяльністю органів

виконавчої влади); 4) міністерства, а також інші центральні органи виконавчої

влади, органи місцевого самоврядування (реалізація галузевого співробітництва

України та ЄС, імплементація норм; заходи з поглиблення інтеграції України до

ЄС); 5) Інститут нормотворчої діяльності, який функціонує при Кабінеті Міністрів

України (наукове забезпечення законопроектної роботи з адаптації законодавства

України до Європейського Союзу).

7. Гармонізаційний механізм буде дійсно європейським та наблизить Україну до

Європейського Співтовариства тільки за умови, якщо в його основу будуть

закладені такі принципи: 1) відкритість, 2) участь громадськості, 3) підзвітність,

4) ефективність; 5) злагодженість. Гармонізація законодавства України не може

мати закритий або ж обмежений характер.
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РОЗДІЛ 4

ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ІЗ

ЗАКОНОДАВСТВОМ ІНШИХ КРАЇН

4.1 Зміст гармонізації національного нормативно-правового забезпечення

праці державних службовців із законодавством країн Північної і Південної

Америки

В Україні активно здійснюється реформаторська діяльність, яка, в першу

чергу, направлена на поступове входження до складу Європейського Союзу.

Україна обрала саме такий напрям, не дивлячись на наявні альтернативні

можливості розвитку державності. Поступове виконання вимог європейських

інституцій щодо гармонізації національного законодавства наближає нашу країну

до поставленої цілі. Варто зауважити, що стан сучасної державної служби не

відповідає реаліям сьогодення. Це зумовлено, зокрема, застарілими підходами до

визначення правового статусу державного службовця, а також недосконалим

механізмом працевлаштування осіб на державну службу. Перегляд основних

підходів до визначення державного службовця в якості працівника, а також

удосконалення законодавства з питань державної служби, зокрема щодо

забезпечення даних працівників трудовими правами та гарантіями їх дотримання,

має стати основною метою загальнодержавного реформування. Ефективне

досягнення зазначеної мети сприятиме підвищенню професіоналізму у праці

державних службовців та покращенню відношення пересічних громадян до

трудової діяльності державних службовців.

Варто зауважити, що дослідженню даної тематики не приділялось вагомого

значення, хоча вивчення досвіду країн Північної та Південної Америки у сфері

трудо-правового статусу державних службовців має сприяти визначенню

оптимальних шляхів гармонізації національного законодавства у цій галузі. Дані

регіони характеризуються високим рівнем розвитку інституту державної служби,
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зокрема у сфері праці державних службовців, оскільки його становлення

розпочалося ще у ХІХ столітті та зазнало безліч етапів реформування, що

покращило трудові правовідносини даної категорії працівників. Саме тому наше

дослідження направлене на розгляд правових норм у сфері трудових

правовідносин на державній службі у цих країнах. Зокрема вважаємо за необхідне

проаналізувати досвід таких держав як Сполучені Штати Америки, Канада та

Аргентина. Оскільки дві останні з них у цьому контексті зазнали впливу з боку

США, доречним вважаємо розглянути в першу чергу саме цю країну.

Сполучені Штати Америки характеризуються високим рівнем

демократизації суспільства, а також забезпеченням широкого переліку прав та

гарантій усім громадянам. Зокрема це стосується і працівників державного

апарату. Особливістю трудових правовідносин у сфері державної служби у

Сполучених Штатах Америки є те, що праці державних службовців властивий

цивільно-правовий та трудовий характер, а не адміністративний. Це фактично

свідчить про аполітичність праці державних службовців. Як зазначає О. Ф.

Мельников, для державних службовців США найпершим є обов’язок здійснювати

організаційну роботу, яка полягає у забезпеченні втілення політичних директив,

обраних чи призначених посадових осіб, у конкретні рішення й дії, що змінюють

життя людей [270, с. 14]. Такий підхід до визначення державної служби є

ефективним, оскільки виключає вплив політичних структур на трудову діяльність

державних службовців, а також забезпечує останніх широким переліком трудових

прав. Дана тенденція до аполітизації праці державних службовців характерна для

більшості розвинутих держав. Державний службовець має, в першу чергу,

визнаватись працівником та на нього мають поширюватися усі права та гарантії у

сфері трудового права.

Становлення сучасної державної служби  розпочалося у США з прийняттям

у 1883 році Закону «Про цивільну службу». Цим нормативно-правовим актом

скасовувалася раніше існуюча система «видобутку», відповідно до якої

президент, який переміг на виборах, міг повністю змінити всіх посадових осіб.

Закон ввів в дію нову систему («систему заслуг») і конкурсні іспити для набору на
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службу та призначення на переважну більшість посад. Заборонялася

дискримінація за ознакою партійної приналежності, а цивільна служба

оголошувалася політично нейтральною [270, с. 14]. Тобто утворився новий підхід,

який відмежував працю державних службовців від адміністративного права та

надав їй цивільно-правового характеру. Відповідно до цього Закону було

засновано особливий орган – Комісію цивільної служби –що стала згодом

незалежним відомством у системі виконавчої влади. У наступні роки

законодавство, що регулює громадянську службу, неодноразово доповнювалося і

змінювалося. Одним з останніх і найбільш значних актів був Закон «Про реформу

цивільної служби» (1978 р). На підставі цього Закону замість Комісії були

створені в якості незалежних відомств три нові органи: Управління по

керівництву персоналом, Управління особливого радника і Рада з охорони

системи заслуг [270, с. 14]. Отже, можна прослідкувати активний розвиток

державної служби, що був направлений на створення спеціально уповноважених

органів, метою діяльності яких визначалося правове регулювання праці

державних службовців. Як уже було зазначено, досліджувана держава бере участь

у забезпеченні правами та обов’язками працівників, зокрема тих, що проходять

службу в державних органах, а також у встановленні всебічного захисту прав та

законних інтересів даних працівників. Тому заснування таких спеціальних органів

є свідченням того, що США піклується про створення справедливих умов для

роботи працівників державних органів.

Даним органам доручалося виконання трьох різних функцій, що

виконувалися раніше Комісією: управління працевлаштуванням, навчанням і

просуванням службовців; розслідування випадків порушень правових норм;

винесення рішень щодо таких порушень [271, с. 7]. Отже, можна сказати про те,

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. Більше того, у США утворені спеціальні уповноважені

органи, заванням яких є забезпечення працевлаштування державних службовців,
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що, безумовно, можна розцінювати як позитивний підхід до забезпечення

громадян правом на працю, зокрема на працю в державній службі.

Окрім цього, як зазначає М.Ю. Зєнков, Закон 1978 року передбачав

проведення щорічної оцінки роботи службовців, ввів більш широке застосування

заохочувальних премій і створив нову групу службовців – Службу вищих

керівників. Численні і дуже детальні правові норми з питань цивільної служби

містяться, головним чином, у п’ятому підрозділі кодифікованого Зводу законів

США [272]. Варто вказати на те, що дана частина зазначеного нормативно-

правового акта всебічно і повно та комплексно визначає порядок

працевлаштування, основні права та обов’язки державних службовців, систему

заслуг, робочий час та час відпочинку, а також можливість неповної зайнятості

державних службовців. Така можливість працевлаштування державних

службовців, а саме неповна зайнятість останніх, має сприяти покращенню

ефективності праці, а також, що не менш важливе, раціональному розподілу

коштів відповідного бюджету. В умовах глибокої економічної кризи такий захід

реформування правового регулювання праці державних службовців зменшить

навантаженість відповідних бюджетів державних та місцевих органів влади. Тому

вбачаємо за необхідне запозичити даний позитивний досвід досліджуваної країни

з метою гармонізації трудового законодавства у сфері державної служби України.

Продовжуючи аналіз правового регулювання праці державних службовців у

США, варто зазначити, що службовці, які підпадають під юрисдикцію Управління

по керівництву персоналом, розподілені на 18 розрядів (ступенів). Їх заробітну

плату можна прирівняти до оплати відповідної праці в приватному секторі. Для

працівників Служби вищих керівників встановлено особливий порядок

працевлаштування, заохочення, просування, звільнення та пенсійного

забезпечення [271, с. 8]. Відповідно до цього можна простежити диференціацію в

працевлаштуванні державних службовців у відповідні органи, а також зазначити,

що оплата праці державних службовців здійснюється з дотриманням принципу

справедливості.
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Працевлаштування державних службовців проводиться Управлінням по

керівництву персоналом. Законодавством США не встановлюються мінімальні

вікові обмеження для працевлаштування на державну службу [273]. Такий підхід

до працевлаштування забезпечує зайнятість молодих спеціалістів і, таким чином,

покращує загальний стан зайнятості населення в країні. Дане управління в США

проводить іспити за встановленими ним програмами, а також екзаменує

претендентів на посади адміністративних суддів. Рада з перегляду кваліфікації

Управління екзаменує старших керівників. Для працевлаштування на посаду

більш високого рівня службовцю також потрібно пройти іспит. Управління

відповідає за організацію навчання та підвищення кваліфікації службовців. Воно

розробляє методики щорічних оцінок роботи службовців і контролює їх

проведення департаментами та відомствами. Вона проводиться керівниками

установ та їх спеціальними радами з перевірки виконання. Від її підсумків

залежить доля кар’єри службовця і розмір оплати його праці. Тобто проведення

іспитів напряму залежить від встановлення рівня оплати праці працівників

державної служби. Дане положення також свідчить про застосування принципу

справедливості у трудовому праві США щодо трудової діяльності державних

службовців. Службовцям (але не більш ніж половині співробітників), праця яких

оцінена позитивно, вручається премія. Вона виплачується раз на рік однією

сумою (звільненою від частини відрахувань) [271, с. 8]. З цього випливає, що в

досліджуваній країні існує чітко визначений державний орган, до функцій якого

належить проводити працевлаштування такої категорії працівників як державні

службовці. Більше того, дане Управління здійснює 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
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позитивний момент, адже дозволяє перекласти навантаження з державних органів

щодо працевлаштування працівників на єдиний спеціальний орган, який буде

займатися виключно питаннями влаштування на посаду державного службовця.

Даний досвід цієї країни Північної Америки є позитивним та таким, що варто

запозичити і адаптувати під реалії життя в Україні. Необхідно зазначити, 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 направленні на адекватну та об’єктивну оцінку професійних якостей

працівників і надання їм можливості просування по кар’єрній службі з

урахуванням результатів іспитів.

Службовці, охоплені системою соціального забезпечення по хворобі, мають

право на пенсії по старості (з 50 років) та інвалідності. Вони можуть створювати

свої профспілки, укладати колективні договори з адміністрацією, брати участь у

прийнятті рішень, які зачіпають їх інтереси. Але їх права на страйк обмежені.

Політичні права службовців також обмежені, оскільки офіційно вони повинні

бути політично нейтральними. Особливо пільгові умови перебування на службі

передбачені для вищих керівників. У них відсутній розподіл на розряди,

призначення на посаду і переміщення на міжвідомчій основі проводиться лише на

основі оцінки їхньої праці керівником. Є пільги в підвищенні кваліфікації,

відпустках та пенсійному забезпеченні [271, с. 8]. Отже, можна побачити, що

система оцінок та іспитів у трудовій діяльності є важливим аспектом, оскільки від

результатів проведених заходів залежить правове становище працівників

державного або місцевого органу. Оскільки Америка є розвинутою країною,

зокрема у сфері правового забезпечення трудових правовідносин, то державні

службовці не є винятком та наділяються широкими правами у сфері праці.

Зокрема у підрозділі «Джі», розділу 5 Зводу законів США встановлені положення

щодо страхування працівників державної служби [273]. У зазначеному

нормативно-правовому акті навіть закріплені положення щодо пільг при

обслуговуванні в стоматологічних центрах країни. Окреслені положення також
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свідчать про аполітизацію роботи державних службовців і визначення статусу

останніх в основному як трудо-правового, тобто як статусу працівників.

Як уже зазначалося, законодавство різних штатів загалом забороняло

страйки працівників державних та місцевих органів, проте така тенденція тривала

протягом минулого століття. Починаючи з 1990-х років і дотепер, 12 штатів або

на рівні федерального законодавства, або через інші додаткові нормативно-

правові акти закріпили право на страйк працівників державної служби [274, с.

162]. Таке положення є ще одним підтвердженням цивільно-правового підходу до

визначення статусу державного службовця. Надання права на страйк – невід’ємна

частина трудо-правового статусу досліджуваних працівників, оскільки воно

сприяє захисту порушених інтересів державних службовців та надає можливість

заявити привселюдно про певні обмеження або порушення трудових прав.

Загальні умови роботи в Сполучених Штатах Америки визначаються в

основному не законодавством, а колективними угодами та договорами. Існує три

основних законодавчих акти, які сприяють правовому регулюванню трудових

відносин: Закон «Про трудові відносини» 1935 року [275], Закон «Про

працівників залізничного транспорту» 1926 року [276] і Закон «Про управління

звітністю та розкриттям інформації у сфері трудових правовідносин» 1959 року

[277]. Такий підхід до регулювання трудових правовідносин у державній службі

невідомий для більшості країн, однак його застосування дозволяє більш детально

регламентувати окремі аспекти праці у відповідних державних та місцевих

органах і, таким чином, покращити правове становище держаних службовців як

працівників. Тому врегулювання трудових правовідносин на державній службі

повинне здійснюватися, окрім спеціального нормативно-правового акта та

трудового законодавства, ще й колективними договорами та угодами, які мають

укладатися як на загальнодержавному рівні, так і на рівні кожного відповідного

державного або місцевого органу.

Е.Ю. Бочарова зазначає, що в одному з американських практичних

посібників по етиці для державних службовців говориться: «Якщо на службі ви

вагаєтеся, чи прийняти рішення з вигодою для себе, подумайте, що про це
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напишуть у газетах і якою буде реакція громадськості» [278, с. 2]. І справді, варто

вказати, що дотримання етичних норм і правил працівниками державної служби

сприяє підвищенню ефективності та прозорості їх праці. Більше того, дотримання

вищезазначених норм впливає на кар’єру в державній службі США, оскільки

належна поведінка, зокрема поведінка з громадянами у процесі здійснення

державними службовцями своєї праці та у колективі між працівниками, створює

передумови для підвищення оплати праці, а також для зайняття посади вищого

рівня в органах влади. За статистикою, в кожному третьому місті США є свій

етичний кодекс і своя комісія з етичних питань або інший орган, що має схожі з

нею функції, і в 33% міст проводиться регулярний контроль етичної поведінки

державних службовців [279]. Державний орган, який здійснює контроль у даній

сфері здійснення державними службовцями своїх трудових обов’язків, іменується

Управлінням службової етики в державних органах США (УСЕДО). Підставою

для створення УСЕДО став Закон «Про службову етику в державних органах»,

прийнятий 1978 року, згідно з яким УСЕДО спочатку входило до складу

Управління кадрової служби США, і лише через 11 років отримало статус

окремого відомства [278, с. 2]. Варто вказати на те, що США здійснює

деталізоване правове регулювання трудових правовідносин державних

службовців, тому даний нормативно-правовий акт є цьому підтвердженням.

Спеціальний закон регулює усі найважливіші аспекти етичної поведінки

державних службовців при виконанні ними своєї трудової діяльності і

направлений на якісне удосконалення останньої.

1992 року УСЕДО був опублікований перший вичерпний комплекс

стандартів етичної поведінки для федерального уряду, який зібрав воєдино

численні кодекси поведінки, розроблені федеральними відомствами за багато

років. У завдання УСЕДО входить запобігання конфлікту інтересів у державних

службовців і вирішення цих конфліктів у разі виникнення. Співпрацюючи з

іншими відділами і відомствами виконавчої гілки влади, УСЕДО розробляє і

стимулює виконання державними службовцями високих стандартів етичної

поведінки, зміцнює впевненість суспільства в тому, що держава працює згідно з
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принципами справедливості і чесності [278, с. 2]. Управління розроблює

нормативні акти у сфері дотримання працівниками державної служби морально-

етичних норм і забезпечує удосконалення стандартів у цій сфері. УСЕДО

піклується про удосконалення та ефективне виконання державними службовцями

своїх трудових обов’язків, оптимізуючи етичні стандарти та норми.

Таким чином, враховуючи проведений аналіз законодавства Сполучених

Штатів Америки у сфері забезпечення державних службовців трудовими правами,

а також гарантіями дотримання цих прав, можна виділити наступні напрями

гармонізації національного законодавства України у цій сфері:

- визначення статусу державного службовця в якості трудо-правового

шляхом внесення відповідного положення у 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». Таким чином,

визначення діяльності державних службовців саме як трудової сприятиме

розширенню їх прав та обов’язків як працівників. Даний підхід до визначення

діяльності державних службовців вже використовується багатьма країнами світу

та його результатом є ефективна діяльність державних та місцевих органів;

- встановлення 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;

- 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
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з надання рекомендацій майбутньому працівнику у заміщенні тієї чи іншої

посади;

- розширення трудових прав працівників державної служби шляхом

затвердження колективно-договірної форми правового регулювання трудових

відносин працівників державної служби. Зокрема варто 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. Такий захід сприяв би покращенню трудо-

правового статусу працівників державної служби, оскільки б це розкривало та

конкретизувало положення про працю державних службовців, що визначені в

нормативно-правових актах. Таким чином, зазначена категорія працівників

наділятиметься засобом визнання та захисту своїх трудових прав;

- прийняття Етичного кодексу державного службовця України з метою

ефективного виконання даними працівниками своїх трудових обов’язків.

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 заслуг і доплат за добросовісну та сумлінну

роботу. Матеріальні заохочення сприятимуть дотриманню державними

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

трудову діяльність останніх.

Роблячи висновок, варто зазначити, що такі напрями не характеризуються

високим ступенем складності при імплементації у національне законодавство

України, однак вони вкрай необхідні для повного реформування та удосконалення

аспектів праці державних службовців.

Наступний етап нашого дослідження – це розгляд нормативно-правової бази

Канади у сфері правового регулювання праці державних службовців. Окрім того,

в Канаді існує три рівня державного управління – федеративний, провінційний та

муніципальний, на кожному з яких працюють державні службовці, існують також

державні підприємства (Корпорації Корони) і державні установи, зокрема шкільні
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ради і заклади охорони здоров’я. Три рівня управління, державних підприємств та

державних установ є основними роботодавцями для державних службовців.

Також у рамках державного сектора  існують численні напівдержавні

підприємства та установи [280, с. 35]. У цій країні державна служба знаходиться

на високому рівні розвитку, а тому управління справами держави є досить

ефективним.

Конституція Канади, Трудовий кодекс цієї держави та різні провінційні акти

трудового законодавства регулюють трудові відносини і колективні переговори

на державній службі Канади, доповнюючи Закон «Про трудові відносини на

державній службі в Канаді» 1967 року та сприяючи розвитку трудових відносин в

канадській державній службі. 2003 року новий Закон «Про трудові відносини на

державній службі в Канаді» був прийнятий парламентом і набув чинності 01

квітня 2005 року [280, с. 36]. Варто зазначити, що такий спеціальний нормативно-

правовий акт сприяє деталізації саме трудо-правового статусу державних

службовців як працівників, закріплюючи та конкретизуючи у собі положення

загальних актів трудового законодавства та визначаючи конкретні трудові права і

обов’язки державних службовців. Як уже було зазначено, праця державних

службовців регулюється спеціальним законом, норми якого доповнюються

кодифікованим трудовим законодавством, а також Основним Законом цієї

держави. Більше того, локальні нормативно-правові акти, а саме федеральні

закони та закони провінцій також виконують функцію правового забезпечення

трудових відносин на державній службі. Вищенаведене свідчить про те, що праця

державних службовців високо цінується, а отже, всебічно захищається

нормативно-правовими актами, зокрема профільним законом, який здійснює

безпосереднє правове регулювання трудових відносин у сфері державної служби.

Законодавча база у сфері трудових правовідносин державних службовців в

Канаді надає право вільно формувати профспілки і проводити колективні

переговори. У Канаді майже всі державні службовці:  федеральні, регіональні і

місцеві, а також працівники освіти та закладів охорони здоров’я – мають право

стати членами профспілки. На працівників державної служби припадає майже
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половина від загальної кількості членів профспілок у Канаді [281, с. 2]. Надання

державним службовцям можливості утворювати профспілки та захищати свої

трудові права – результат високої демократизації суспільства Канади. Для

України такий досвід правового регулювання праці державних службовців є

вельми доречним, оскільки, утворюючи профспілки, дана категорія працівників

може самостійно впливати на процес встановлення умов праці, зокрема шляхом

участі у колективних переговорах, результатом яких стає прийняття локальних

нормативно-правових актів у сфері трудових правовідносин працівників

державної служби.

Більше того, необхідно відзначити, що в Канаді існують численні заклади,

які зобов’язані здійснювати правове регулювання та управління трудовими

відносинами, а також колективними переговорами. Дж. Ф’юдж зазначає, що «у

Канаді, різні установи управляють різними сферами регулювання трудових

відносин і кілька з них навіть беруть участь у судовому провадженні щодо

притягнення чи непритягнення особи до відповідальності за зобов’язаннями,

пов’язаними з працевлаштуванням» [282, с. 304-305]. Тобто, в Канаді існує велика

кількість органів, які всебічно охоплюють діяльність державних службовців у

сфері здійснення останніми своїх трудових обов’язків. Варто зазначити, що

створення окремих інституцій з приводу регулювання трудових відносин даної

категорії працівників є вкрай доцільним та таким, що потребує запозичення у

національне законодавство України з метою підвищення ефективності трудової

діяльності державних службовців.

Окрім цього, варто зазначити, що в Канаді існує спеціальний орган у сфері

соціального партнерства між працівниками та роботодавцями державної служби.

Рада з питань регулювання трудових відносин працівників державної служби була

створена як квазіюридичний суд, зобов’язаний сприяти трудовим відносинам

через колективні переговори та через винесення судових рішень за скаргами у

федеральній державній службі. Його основні функції включають в себе наступне:

керування колективними переговорами та винесення судових рішень за скаргами,

оформлення заявки на сертифікат агента з ведення колективних переговорів,
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забезпечення відкликання такого сертифікату та отримання скарги за здійснення

недобросовісної практики у сфері трудових правовідносин. Ще одна важлива

функція Ради – це реалізація окремих положень частини II Трудового кодексу

Канади щодо професійного здоров’я та безпеки в трудовій діяльності державних

службовців [280, с. 36]. Отже, можна відмітити, що в досліджуваній країні

вбачається існування достатньо великої кількості інституцій, які здійснюють

регулювання практично усіма сферами трудової діяльності державних

службовців, і це позитивний аспект у контексті теми, яка розглядається. Варто

також зазначити, що державна служба в Канаді розвивалася протягом достатньо

довгого проміжку часу і, як можна побачити, результативно. Наявність

спеціального законодавства в сфері правового регулювання трудових відносин у

державній службі, а також державних органів, які займаються захистом трудових

прав та законних інтересів державних службовців, свідчить про зацікавленість

держави у якісних кадрах і забезпеченні останніх всебічним правовим захистом

при виконанні ними своїх трудових обов’язків.

Законодавство відіграє важливу роль у всіх аспектах трудових відносин у

державній службі Канади. Роуз зазначає: «Всебічний аналіз стриманості і

реструктуризації уряду на федеральному і провінційному рівнях держави виявив,

що 11 з 15 урядів у 1990-і роки для досягнення своїх цілей спиралися виключно

на законодавчу діяльність або на її поєднанні зі змагальними переговорами» [283,

с. 275]. І справді, варто погодитись з науковцем, оскільки законодавчі акти у сфері

праці, зокрема у сфері трудових правовідносин державних службовців, є єдиними

гарантами забезпечення прав та законних інтересів працівників державної

служби.

Л.В. Сальнікова, досліджуючи правове регулювання державної служби в

Канаді, відзначала, що по відношенню до загальних громадянських прав, права

державного службовця в Канаді дещо обмежені. Наприклад, брати участь у

страйках він може лише за згодою Ради з питань трудових відносин. Отже,

державні службовці в Канаді мають право: на гідну оплату своєї праці; на

об’єднання, у тому числі профспілкові (виняток становлять службовці, які
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займають вищі посади, і службовці, робота яких пов’язана з отриманням

конфіденційної інформації). З іншого боку, державним службовцям заборонено

брати участь у виборчих кампаніях. Відповідальність державних службовців в

Канаді може бути 4-х видів: кримінальна; адміністративна; майнова;

дисциплінарна [284, с. 34].

Враховуючи наведені вище положення, варто зазначити, що, як і в

попередньо досліджуваній країні, канадським державним службовцям також

надається можливість брати участь у страйках, однак ця можливість виникає

лише після винесення погоджувального рішення спеціального органу. Участь у

профспілках є свідченням диспозитивності правового регулювання праці

державних службовців. Дане право необхідне для локально-правового

регулювання трудових правовідносин у сфері державної служби, а також для

захисту прав працівників державних та місцевих органів.

Простежуються спільні риси із нормами законодавства у сфері правового

регулювання праці державних службовців в США. Проте необхідно зауважити

про певну неоднорідність у підходах до працевлаштування на державну службу

осіб, які раніше працювали в державних або місцевих органах та осіб, які вперше

вступають до лав державних службовців. Як зазначено у проведеному аналізі

науковця, особи, які раніше працювали на державній службі,

працевлаштовуються безпосередньо органом, що має вакантну посаду. Відповідно

особи, які вперше вступають на державну службу, проходять етап

працевлаштування через спеціальний центральний орган – Комісію державної

служби. Такий підхід є раціональним і дозволяє зменшити навантаження та

наплив кандидатів на посади у державній службі до зазначеної Комісії і

забезпечує спрощену систему вступу на державну службу осіб, які працювали

раніше.

Кожна посада в системі державної служби Канади має так званий рівень для

позначення рангу або рівня складності в межах професійної групи чи підгрупи.

Рівень посади встановлюється шляхом її оцінки відповідно до класифікаційного

стандарту цієї професійної групи. Рівень посади визначає її відносну цінність у
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межах організаційної ієрархії та рівень заробітної плати. Наприклад, у

сількогосподарській сфері таких рівнів 8, у сфері зовнішньої політики тільки 4, а у

сфері зв’язку – 7 [285, с. 37]. Отже, порівнюючи досвід США і Канади, необхідно

зауважити, що в Канаді розмір заробітної плати напряму залежить від наперед

встановлених норм, без урахування результатів іспиту або оцінки трудової

діяльності працівників державної служби.

Кваліфікаційні стандарти визначають мінімальні вимоги (зазвичай – освіта

або професійний сертифікат), необхідні для компетентного виконання роботи.

Виконуючі обов’язки керівників та менеджери повинні дотримуватися цих

стандартів під час призначення на посади державної служби. Класифікаційні

стандарти описують відносну цінність характеристик роботи, яка виконується на

посаді, у межах професійної групи, та визначають рівень завдань в ієрархії цієї

групи. Зв’язок між класифікаційними і кваліфікаційними стандартами дає

впевненість у тому, що мінімальні вимоги, визначені для певної роботи

(кваліфікаційні стандарти), точно відповідають основним функціям цієї посади

(відповідні класифікаційні стандарти) [285, с. 37]. Можна спостерігати

диференціацію умов працевлаштування на державну службу в залежності від

складності роботи та її специфіки. Такий підхід є важливим, адже надає змогу

визначити рівень професіоналізму, необхідний для роботи у певному державному

чи місцевому органі.

Для того, щоб просуватися по державній службі, працівники останньої

мають підвищувати свій рівень освіти та кваліфікації. Спеціальним закладом,

мета якого якраз-таки і полягає в забезпеченні дотримання та удосконалення

професійних навичок державних службовців, є Канадська школа державної

служби. Закон про модернізацію державної служби Канади 2003 р. визначає

Канадську школу державної служби як головний навчальний заклад у сфері

державної служби Канади [286]. Варто зазначити, що наведені твердження

вважаються доречними, оскільки елементом ефективної роботи будь-якої

категорії працівників є підтримка та розвиток професіоналізму, навичок та знань у

певній сфері.
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Діяльність школи регулюється Законом про Канадську школу державного

управління [287; 286]. 01 січня 2006 pоку в Канаді набрав чинності державний акт

під назвою «Політика навчання, підготовки та розвитку» [288], що спрямовує

діяльність уряду Канади та відповідних державних інституцій щодо розвитку

людського потенціалу на державній службі. Така стратегія державної політики

викликає захоплення, оскільки, виходячи з вищенаведеного, Канада здійснює

вагомі внески у професійний розвиток державних службовців і забезпечує

нормальне функціонування усіх державних інституцій. Підготовка,

перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників державної служби –

необхідна умова для здійснення ними своїх трудових обов’язків, адже лише

дотримання належного рівня знань сприятиме ефективному виконанню трудової

діяльності та отримання достойної заробітної плати.

І. Сурай вказує, що актом «Політика навчання, підготовки та розвитку»

визнано, що на основі індивідуального та організаційного лідерства здійснюється

розбудова сильної та ефективної державної служби, здатної швидко та успішно

адаптуватися до суспільних змін і відповідати на суспільні виклики XXI ст. [289,

с. 84]. Факт наявності адекватних професійних навичок, зокрема лідерських,

створює передумови для формування згуртованого колективу, а отже,

відповідного ефективного виконання усіма працівниками державної служби своїх

трудових обов’язків.

До основних функцій Канадської школи державної служби належить:  створення

базового курсу для новопризначених; підвищення кваліфікації, підготовка на

посади вищих керівних кадрів; оцінювання державних службовців за їх знаннями

та результатами діяльності; впровадження державної політики у сфері підготовки

державних службовців; стратегічне консультування Уряду; оцінювання

навчальних програм; вироблення стандартів; акредитація навчальних курсів.

Усі курси поділені на 6 груп для різних навчальних спільнот: усіх

державних службовців (новопризначених), функціональних спеціалістів,

супервайзерів (адміністраторів, контролерів), менеджерів, менеджерів вищої

ланки, вищих керівників (старших керівників) [285, с. 39-40]. Отже, як можна
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побачити, вказаний вищий навчальний заклад Канади у сфері підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державної служби

наділений широким переліком функції у даній галузі правового регулювання

трудових відносин. Варто зазначити про такі функції Канадської школи державної

служби як впровадження державної політики у досліджуваній сфері та стратегічне

консультування Уряду з цих питань. Дані функції є впливовими та такими, що

надають змогу формувати державну політику у сфері оцінки та підвищення

професіоналізму працівників державної служби. Такий досвід Канади щодо

освітньо-кваліфікаційного забезпечення державних службовців є доцільним та

вкрай необхідним для імплементації у національну законодавчу базу України.

Враховуючи зазначений вище позитивний досвід Канади у сфері

нормативно-правової регламентації трудових правовідносин державних

службовців, зазначимо, що необхідним є виділення напрямів адаптації деяких

положень до законодавства України:

- 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,  закріпити

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;

- 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
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соціального діалогу між працівниками – державними службовцями та

роботодавцями – державними та місцевими органами, а також здійснюватиме

розробку і затвердження на основі пропозицій вказаних сторін колективних

договорів і угод на загальнодержавному та регіональному рівнях;

- 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.

Отже, необхідно зазначити, що державна служба в Канаді є досить

розвинутою та направлена на всебічне забезпечення своїх працівників усіма

трудовими правами та обов’язками. Запозичення вищезазначеного позитивного

досвіду має сприяти утвердженню трудо-правового статусу державного

службовця, а також підвищенню професійних якостей останнього.

Переходячи до дослідження країн Південної Америки, варто зазначити, що

Аргентина є однією із розвинутих країн даного регіону. Наприкінці 1980-х років в

Аргентині розпочався процес реформування державної служби, який прискорився

прийняттям Закону «Про реформу державної служби» (№ 23696) та Закону «Про

надзвичайну економічну ситуацію» (№ 23697). Роль держави була переглянута у

цих двох законах, зокрема, шляхом затвердження її ролі в якості підприємства, що

надає державні послуги (особливо в галузях зв’язку, основних робіт із

забезпечення інфраструктури, а також у сфері виробництва і розподілу енергії), і

зосередження уваги на розробці державної політики щодо регулювання та

контролю за наданням публічних послуг. Крім того, відбулась децентралізація

публічних послуг, оскільки їх  надання переходило з національного рівня в

провінції, особливо у сфері освіти та охорони здоров’я [290, с. 30]. Таким чином,

в останні десятиліття ХХ століття в Аргентині спостерігався поступовий перехід
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від централізації державної служби до її зосередження на місцях. Варто

зауважити, що такий підхід створює додаткові робочі місця, так як органи

державної влади формують свої підрозділи у регіонах, провінціях, а тому постає

необхідність у залученні кваліфікованих працівників. Даний захід потребує

імплементації у систему організації державної служби в Україні, оскільки

дозволить частково вирішити проблему безробіття шляхом масової

децентралізації державної служби та створення територіальних управлінь і

департаментів органів державної влади.

Аргентина є фактично єдиною латиноамериканською країною, яка

здійснила так звану Веберську реформу цивільної служби в масовому масштабі,

тобто створила мерітократичну систему працевлаштування (система заслуг), яка

передбачає внутрішнє просування по службі, стабільність кар’єри та кращі

заробітні плати для працівників, які працевлаштовуються на державну службу

[291, с. 4]. Варто зазначити, що основними характеристиками системи державної

служби, сформульованої М. Вебером, є такі: компетентність кожного

бюрократичного рівня чітко регламентована, тобто зафіксована нормативно;

ієрархія організації бюрократичної структури засновується на твердо

встановлених принципах посадової субординації; уся формальна внутрішня

організаційна діяльність (поширення інформації, прийняття рішень, підготовка

наказів і директив тощо) здійснюється у формі письмових документів, що

підлягають подальшому збереженню; усі посадові особи повинні бути

кваліфікованими фахівцям у сфері державної служби та компетентними не тільки

щодо своїх професійних посадових обов’язків (обов’язків юриста, економіста,

інженера, військового), а й у галузі норм, правил і процедур діяльності

бюрократичної організації в цілому (бюрократичній діяльності).

При цьому основний «організаційний імператив» бюрократичної структури

такий: кожна організація повинна спочатку задовольнити власні потреби, перш

ніж почне задовольняти потреби, для задоволення яких вона створена [46].

Необхідно зауважити, що Веберівський підхід притаманний більшості розвинутих

країн світу, зокрема країнам Південної Америки. Така форма організації праці
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державних службовців є оптимальною та забезпечує високу ефективність

діяльності державних та місцевих органів. Варто також зазначити, що остання з

перелічених характерних рис організації державної служби за М. Вебером є

передумовою здійснення справедливої оплати праці, оскільки тільки висока

кваліфікація працівників державної служби забезпечує достатній рівень

заробітної плати.

Незадовго до створення нової всеосяжної системи державної служби у 1991

році найбільша кількість державних службовців в Аргентині належала до

категорії осіб «convencionado». Це були особи, яких щойно призначили на посаду,

а також ті, хто продовжував кар’єру. Вони визначалися на розсуд керівників або

покровителів, володіли правами після одного року служби і були захищені

загальними правами трудового законодавства, які застосовувалися також у

приватному секторі. У цій системі згодом було встановлено стабільність роботи

багатьох державних службовців; вони могли бути включені у систему через

патронаж, але залишатися на державній системі оплати праці через механізм

постійного перебування на посаді [292, с. 13]. Прослідковується схожа з

українською тенденція до регулювання трудової діяльності державних

службовців загально-правовими нормами трудового законодавства. Однак, як

буде надалі зазначено, трудова діяльність працівників державної служби

Аргентини регулюється в основному на колективно-договірній основі, що є

позитивним аспектом для даних працівників, оскільки надає змогу чітко

встановлювати їх права та гарантії соціального забезпечення в кожній галузі

державної служби.

Трудові відносини в державній службі Аргентини охоплюються системою

колективних договорів, зокрема  Законом «Про колективні договори» № 24185 від

11 листопада 1992 року. Зазначений нормативний акт регулює колективні

переговори між державною адміністрацією та її співробітниками, за винятком

деяких найвищих посад, таких як Президент, віце-президент та Генеральний

прокурор, державний прокурор з адміністративних питань та його заступники,

міністри, секретарі та суб-секретарі, дипломатичні працівники тощо [290, с. 29-
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30]. Зазначений у Законі виняток цілком зрозумілий, оскільки, по-перше, дані

посади є виборними, а по-друге, права і обов’язки зазначених посадових осіб,

зокрема їх трудо-правовий статус, чітко визначені на рівні Конституції і не

потребують подальшої деталізації на колективно-договірному рівні.

Робота вчителів регламентується особливими умовами державної служби,

які закріплені у Законі № 23929 від 10 квітня 1991 року, та конкретизується

колективними договорами у сфері правового забезпечення працівників освіти. Як

результат децентралізації сектора охорони здоров’я система трудових відносин

працівників державної служби у сфері охорони здоров’я заснована на

провінційному рівні. У секторах, які були приватизовані, застосовується загальне

законодавство щодо колективних договорів та трудових угод, встановлених

Законом № 14250 від 20 жовтня 1953 року [290, с. 30]. Отже, з наведених

положень випливає, що правове регулювання трудової діяльності державних

службовців в Аргентині має локальний характер. Тобто відповідна сфера

діяльності державних та місцевих органів регулюється локальними нормативно-

правовими актами. Більше того, до працівників державної служби в Аргентині

відносяться особи, які в Україні такого статусу не мають. Це, зокрема, вчителі,

правове регулювання трудової діяльності яких отримало особливу увагу у зв’язку

із страйками, що мали місце в Аргентині. Такий підхід є актуальним та потребує

запозичення у законодавство України. Оскільки працівники муніципальних шкіл

фактично здійснюють державні функції у галузі освіти, то віднесення їх до

державних службовців визнається доцільним.

З приводу права на об’єднання у профспілки, то на даний момент трудові

правовідносини у цій сфері регулюються Законом № 23551 і Указом № 467/88.

Дані нормативно-правові акти поширюються на всіх працівників, у тому числі й

на державних службовців. Загальна правова база встановлює виключні права та

обов’язки асоціацій, яким надано спеціальний статус юридичної особи (personaría

Gremial). Ці асоціації мають право на виключне представництво всіх працівників

у певній категорії державної служби, навіть якщо вони не є членами профспілки

[290, с. 31]. Сучасна тенденція розвитку державної служби в країнах Північної та
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Південної Америки передбачає надання державним службовцям права на

об’єднання у профспілки з метою регулювання трудових правовідносин та

захисту прав і законних інтересів працівників державної служби у кожній

конкретно визначеній сфері. Аргентина не є винятком, тому, як зазначено вище,

працівникам державної служби у цій країні надається можливість об’єднуватися у

профспілки для забезпечення прийнятних умов праці, системи оплати праці тощо.

Що стосується колективно-договірного регулювання трудо-правової

діяльності працівників державної служби, то на даний момент вона

впорядковується другою Генеральною колективно-трудовою угодою, укладеною

між державними органами та профспілками, яка затверджена Указом № 214/2006.

У вступному розділі колективної угоди вказується на значну роль конвенцій МОП

№151 та №154 у демократизації трудових відносин та визнання права на ведення

колективних переговорів працівниками державних установ [290, с. 32]. Дане

твердження є свідченням активної реалізації державними службовцями

Аргентини права на об’єднання в профспілкові організації. Укладення

колективної угоди – результат співпраці об’єднань державних службовців та

представників державних органів. Даний локально-правовий акт конкретизує

загальні трудові права та гарантії працівників державної служби, що встановлені в

кодифікованих актах трудового законодавства.

Варто звернути увагу на ще одну важливу особливість державної служби в

Аргентині. Йдеться про створений та ефективно функціонуючий Корпус

державних адміністраторів або державних службовців (Cuerpo de Administradores

Gubernamentales). Досвід його діяльності був запозичений Аргентиною у Франції,

де функціонує аналогічний Елітний корпус державних службовців. На думку О.

Озцяка, такий підхід за зразком моделі ENA Франції, був реалізований тільки в

Аргентині [293, с. 277]. З цього випливає, що Аргентина зазнала впливу з боку

розвинутих держав Європейського Союзу, застосувавши позитивний досвід

останніх, зокрема у сфері організації державної служби.

Формування цього Корпусу здійснюється за допомогою суворої,

конкурентної системи шляхом складного процесу відбору і спеціалізованої
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програми підготовки. Даний корпус було утворено 23 листопада 1984 року

(постанова Уряду Аргентини №3687). Нове законодавство вводило в дію систему

відбору та підготовки державних службовців високого рівня, але основною його

метою стало проведення змін у цінностях, системах та критеріях, поширених в

державній службі [294]. Як зазначає науковець, дивлячись у минуле, Корпус

державних службовців був одним із стовпів тогочасної державної стратегії,

створеної Радикальним урядом [295]. У 1980-х роках в Аргентині постала

необхідність в активному реформуванні системи організації державної служби.

Тогочасна правляча партія достатньо ефективно використала можливість

удосконалення державної служби, зокрема у сфері праці. Створена система

суворого відбору до лав працівників вищих посад державної служби забезпечила

підвищення ефективності діяльності вищих державних органів та удосконалила

професійну діяльність працівників державних та місцевих органів.

Філософія проекту була досить зрозуміла. Неодхідно було не просто

підготувати нові кадри для виконання рутинної роботи більш ефективно, а

навчити їх працювати, використовуючи абсолютно нові підходи [293, с. 278]. Така

радикальна зміна системи праці державних службовців вищих рівнів забезпечила

високий професіоналізм останніх. Зауважимо, що на даний момент Україні

притаманний радянський підхід до організації діяльності працівників державної

служби. Це і закріплення статусу державних службовців в якості

адміністративного, і централізований підхід до організації їх праці та інше. Тому

вкрай необхідно проаналізувати зазначений досвід з метою його імплементації у

національне законодавство України, яке регулює питання праці державних

службовців.

Таким чином, враховуючи наведені вище положення про правове

регулювання трудової діяльності державних службовців, варто виділити такі

основні напрями запозичення позитивного досвіду Аргентини у цій сфері:

- децентралізація державної служби, яка передбачає утворення

максимально можливої кількості територіальних управлінь та департаментів

органів державної влади з метою зниження загального рівня безробіття та
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працевлаштування осіб на роботу в державній службі. Такий захід надасть

можливість підвищити ефективність виконання праці державними службовцями,

оскільки зменшить завантаженість державних органів;

- надання статусу державних службовців деяким категоріям працівників.

Зокрема 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 відносин на державній службі сприятиме підвищенню їх трудо-

правового статусу та надійному забезпеченню правами та гарантіями. У цьому

контексті варто зазначити, що вчителі муніципальних шкіл або викладачі

державних університетів фактично виконують функції держави у галузі освіти,

тому для поліпшення їх правового становища у трудових відносинах вважається

необхідним імплементувати такий підхід у законодавство України;

- створити Корпус вищих державних службовців України, який включав

би у себе керівні посади вищих органів державної служби, таких як міністерства,

відомства, головні управління, дипломатичні представництва тощо. 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 їхньої трудової діяльності, трудові права та

обов’язки, гарантії, соціальне та пенсійне забезпечення, а також трудо-правову

відповідальність.

Виконання вищезазначених напрямів сприятиме подальшому

удосконаленню державної служби в Україні, конкретизації трудо-правового

статусу деяких працівників державної служби, а також створенню ефективної

системи працевлаштування та проходження державної служби.
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Таким чином, проаналізувавши позитивний досвід Сполучених Штатів

Америки, Канади та Аргентини у сфері правового регулювання праці державних

службовців, можна зробити висновок про те, що діяльності державних службовців

притаманний цивільно-правовий та трудовий характер. Визначення статусу

державних службовців саме у такий спосіб сприяє покращенню їх правового

становища та закріпленню позиції в якості суб’єктів трудових правовідносин.

Надання даній категорії працівників широкого переліку прав та гарантій є

реалізацію їх права на справедливі умови праці та адекватний рівень заробітної

плати. Враховуючи те, що Україна зараз перебуває у стадії активного

реформування практично усіх суспільно-правових інститутів, вкрай важливим є

використання зазначеного досвіду цих країн та його імплементації за такими

напрямами: визначення статусу державного службовця в якості трудо-правового;

встановлення 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; створення єдиного

централізованого органу виконавчої влади з питань працевлаштування державних

службовців; розширення трудових прав працівників державної служби шляхом

затвердження колективно-договірної форми правового регулювання трудових

відносин працівників державної служби; прийняття Етичного кодексу державного

службовця України з метою ефективного виконання даними працівниками своїх

трудових обов’язків; закріплення за державними службовцями права на

об’єднання у

 профспілкові організації. Даний захід здійснюватиметься шляхом доповнення

Закону України «Про державну службу» положенням про можливість державних

службовців організовуватися у професійні спілки та професійні союзи,

закріпивши відсильну норму до діючого Кодексу законів про працю, який

затверджує порядок утворення, а також повноваження профспілок; створення

органу, який здійснюватиме організацію та проведення заходів соціального

партнерства, зокрема колективних переговорів; реформування Національної
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Академії Державного Управління; 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; надання

статусу державних службовців деяким категоріям працівників. З цією метою

Кабінету Міністрів України необхідно затвердити постанову, в якій передбачити

чіткий перелік осіб, що вважаються працівниками державної служби; створити

Корпус вищих державних службовців України, який включав би у себе керівні

посади вищих органів державної служби, таких як міністерства, відомства,

головні управління, дипломатичні представництва тощо.

Гармонізація національного законодавства України за цими напрямами

сприятиме демократизації державної служби, наданню права вільного вибору

місця роботи в державній службі, розширенню трудових прав державних

службовців та захисту їх від посягань з боку державних органів.

4.2 Гармонізація національного нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців із законодавством країн Азії

У зв’язку з імплементацією національного трудового законодавства до

міжнародних норм питання стосовно нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців є досить важливим щодо розгляду та виділення

особливостей для подальшої гармонізації національного законодавства.

У наш час державна служба повинна забезпечувати та сприяти дотриманню

прав та свобод членів суспільства шляхом надання ряду послуг фізичним та

юридичним особам, а КМУ  – відповідної компетентної, а головне якісній

підготовці та виконанню політичних рішень. Нині постає проблема стосовно

праці державних службовців, а саме чисельні фактори корупції і хабарництва,

бюрократизм, відсутність громадського контролювання бюджету України,  все це

пов’язано з недосконалість законодавчого регулювання даного питання.
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Зазначене певною мірою відображається на встановленому гарантуванні

Конституцією України прав та свобод людини і громадянина.

Актуальність теми обумовлена також тим, що комплексний розгляд та

виділення специфіки гармонізації нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців до законодавства країн Азії, а саме Грузії, Таджикистану,

Японії та Китайської Народної Республіки не було здійснено науковцями. Отже,

постає нагальна потреба в досліджені даного питання.

Зазначені країни Азії доречно розглянути тому, що структура нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців у  перелічених країнах є

досить урегульованою та, відповідно, законодавство містить ряд положень, які

відрізняються від національних, що дасть можливість виділити особливості,

сприятливі для запозичення Україною. Необхідно також констатувати, що у ряді

згаданих країн законодавство про працю державних службовців зазнавало певних

реформ, а отже досвід та зміни, які відбулися, є показником для України щодо

здійснення удосконалення трудового законодавства.

Проблема праці державних службовців – одне із найважливіших питань

політики уряду, навколо якого відбуваються як економічні, так і політичні

протиріччя. Розглядаючи досвід зарубіжних країн, відзначимо, що постає потреба

проаналізувати та виділити основні позитивні моменти та шляхи запозичення

даного досвіду у національне законодавство стосовно забезпечення регулювання

праці державних службовців на відповідному рівні.

Таким чином, починаючи дослідження країн Азії, відзначимо, що постає

необхідність у розгляді нормативно-правового забезпечення Грузії. Конституція

Грузії проголошує у статті 29, що кожен громадянин Грузії має право займати

будь-яку державну посаду, якщо він відповідає вимогам, встановленим

законодавством. Умови державної служби визначаються законом. А стаття 30

зазначає, що праця вільна. Держава зобов’язана сприяти розвитку вільного

підприємництва і конкуренції. Забороняється монопольна діяльність, крім

допустимих законом випадків. Права споживачів захищаються законом.

Відповідно до міжнародних угод з праці держава захищає права громадян Грузії
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за кордоном. Захист трудових прав, справедлива оплата та безпечні, здорові

умови праці, умови праці неповнолітніх і жінок визначаються законом [296].

Слід наголосити, що Конституція прямо не регулює працю державних

службовців, але закріплює певні положення, які виступають основою всього

законодавства, яке урегульовує державну службу. Також необхідно зазначити, що

нормами Конституції передбачено умови державної служби, які регулюються

відповідним законом, але прямо не зазначено, яким саме, що спричиняє певні

неточності стосовно визначення даного питання.

Норми праці держаних службовців у певній мірі встановлені у Трудовому

кодексі Грузії, в якому регулюються трудові і безпосередньо пов’язані з ними

відносини на території Грузії, якщо вони не регулюються іншим чином та іншим

спеціальним законом або міжнародними договорами Грузії. Також у ст. 2

зазначено, що питання, пов’язані з трудовими відносинами, що не впорядковані

цим Кодексом або іншим спеціальним законом, регулюються нормами

Цивільного кодексу Грузії [297].

Хоча статті прямо не передбачають положень щодо державних службовців,

але в контексті Трудовий кодекс регулює всі трудові відносини, і державна

служба не є винятком. Зокрема положеннями Кодексу встановлюються основні

моменти стосовно трудової діяльності в Грузії. Також потрібно підкреслити, що

державна служба в Грузії носить найменування публічної. Це діяльність в

державних, казенних або бюджетних закладах, установах місцевого

самоврядування та органах публічної влади.

Державними установами, діяльність у яких вважається публічною службою,

є: Парламент Грузії; урядові та державні підвідомчі установи Грузії;

Конституційний Суд і загальні суди Грузії; Національний банк Грузії; Палата

контролю Грузії; апарат Народного захисника Грузії та агентства Грузії;

державний уповноважений Президента Грузії і його апарат. До складу Грузії

входять Абхазька і Аджарська автономні республіки, тому в органах останніх

(вищі представницькі органи; установи виконавчої влади) також здійснюється
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публічна служба. Діяльність в установах місцевого самоврядування (збори;

управа, мерія; муніципалітет) також визнається публічною службою.

Таким чином, державна або, як називають у Грузії, публічна служба

регулюється Законом «Про публічну службу» в якому закріплено у статті 13

основні принципи виконання трудової діяльності у сфері державної служби в

Грузії, до яких відносяться: а) вірність Державі і народу Грузії; б) дотримання

верховенства Конституції Грузії і законів Грузії при реалізації службовцями

посадових прав і виконання обов’язків; в) повага прав, свобод і гідності людини і

громадянина; г) рівна доступність публічної служби для громадян Грузії

відповідно до їх здібностей та професійної підготовки; ґ) професіоналізм і

компетентність службовців; д) гласність; е) безпартійність і світський характер

публічної служби; є) стабільність кадрів службовців; ж) економічний, соціальний

та правовий захист службовців [204].

Даний перелік закріплює основні принципи, яким повинен відповідати при

виконанні трудової діяльності державний службовець. Також необхідно

підкреслити, що принципами чітко закріплено положення стосовно дотримання та

підкорення працівниками державної служби Конституції Грузії та законам, що

безперечно впливає на регулювання цієї сфери, але потрібно зазначити той

важливий аспект, що прямо не передбачається, підкоренню яким саме законам

підлягають державні службовці.

У статті 15 передбачено основні вимоги для виконання трудової діяльності

у сфері державної служби, які встановлені для державного чиновника: 1)

державним чиновником може бути прийнятий дієздатний громадянин Грузії, що

володіє відповідними знаннями та досвідом, досяг 21 року і володіє державною

мовою Грузії; 2) посаду Президента Грузії, Прем’єр-міністра Грузії, Голови

Парламенту Грузії не може обіймати громадянин Грузії, який одночасно є

громадянином іноземної держави [204].

Отже, виходячи з цього положення, можна зробити висновок, що дана стаття

регулює питання стосовно віку при вступі на державну службу та необхідність

відповідних знань і національної мови Грузії. Норми прямо закріплюють
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вичерпний перелік посад державних службовців та констатують, що відповідні

посади можуть займати лише громадяни Грузії.

Також положеннями цього Закону закріплено в статті 17, що на публічну

службу не може бути прийнята та в подальшому працювати у цій сфері особа,

якщо: а) має судимість за умисне вчинення злочину і ця судимість з неї не знята;

б) перебуває під попереднім слідством або арештом; в) рішенням суду визнана

недієздатною або особою з обмеженою дієздатністю; г) позбавлена судом права

на зайняття відповідної посади; д) згідно з медичним висновком стан її здоров’я

не задовольняє вимог, необхідних для заняття даної посади; е) в результаті

заняття посади пов’язана з одним з батьків, дружиною (чоловіком), сестрою,

братом, сином (дочкою) чи сестрою, братом, батьками дружини (чоловіка); ж) є

претендентом на громадянство іноземної держави, крім винятків, передбачених

законом або міжнародним договором [204].

Закріплені положення стосовно переліку обставин, за яких особа не може

зайняти місце державного (публічного) службовця, в повній мірі регулюються

вищезазначеною статтею. Потрібно підкреслити, що дана норма є досить

доречною, тому що прямо встановлює відповідні обставини, які передбачають та

чітко регулюють дане питання.

Ст. 18 цього Закону визначено спеціальні вимоги, у яких закріплено, що при

прийнятті на службу особи повинні подати довідку про медико-наркологічний

огляд, а особи, передбачені пунктом першим статті 2 Закону Грузії «Про

несумісність інтересів і корупції на публічній службі», – довідку, видану

установою, що надає наркологічні послуги, або установою з відповідними

повноваженнями про відсутність ознак залежності від речовин, включених до I і II

списку речовин, що підлягають у Грузії спеціальному контролю, і факту

споживання цих речовин без призначення лікаря. Службовець, зареєстрований як

кандидат для участі у виборах органів державної влади або місцевого

самоврядування, зобов’язаний керуватися виборчим законодавством Грузії [204].

Отже, ці норми є спеціальними, але також безпосередньо необхідними для

зайняття посади державного службовця. Адже, регулюючи зайняття даної посади,
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цим положенням дозволяється в більшій мірі сприяти та контролювати належний

стан, кваліфікованість і професіоналізм державних (публічних службовців).

Відповідним законом передбачено у ст. 25, що особа, яка бажає вступити на

службу, повинна подати особі, що володіє правом призначення на цю посаду: а)

заяву; б) автобіографію або Curriculum Vitae (CV); в) свідоцтво про освіту або

відповідної кваліфікації; г) документ, що засвідчує особу; ґ) довідку про медико-

наркологічний огляд, а особи, передбачені пунктом першим статті 2 Закону Грузії

«Про несумісності інтересів та корупції на публічній службі», – довідку, видану

установою, що надає наркологічні послуги, або установою з відповідними

повноваженнями про відсутність ознак залежності від речовин, включених до I і II

списку речовин, що підлягають у Грузії спеціальному контролю, і факту

споживання цих речовин без призначення лікаря; д) інші документи, передбачені

законодавством Грузії. Ненадання цих документів може стати підставою відмови

в прийомі особи на службу [206].

Даний перелік не є вичерпним та закріплює документи, що подаються при

прийомі на публічну службу. Доречно наголосити, що норми цієї статті

відсилаються до Закону Грузії «Про несумісності інтересів та корупції на

публічній службі», тим самим у повній мірі не регулюючи певне питання про

довідку медико-наркологічного огляду. Але потрібно відзначити, що у Законі

«Про державну службу» присутнє відповідне положення, що виокремлює його з-

поміж інших законів зарубіжних країн та сприяє виділенню особливостей

перейняття даного положення до національного законодавства.

Потрібно зазначити, що стаття 40 визначає робочий час службовця як частину

календарного часу, протягом якого він зобов’язаний здійснювати свої службові

права і обов’язки. Службовець працює в режимі 5-денного робочого тижня,

тривалість робочого часу не повинна перевищувати 40 годин на тиждень. Час

відпочинку службовця встановлюється з урахуванням вимог трудового

законодавства [206].

Вказана стаття передбачає положення стосовно робочого часу і часу

відпочинку. Необхідно наголосити, що доцільним є визначення робочого часу, що
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дає змогу в повній мірі зрозуміти дане явище. Також чітко врегульовано питання

щодо годин та періоду, протягом якого державний службовець повинен

виконувати трудову діяльність. А ось питання про відпочинок прямо не

врегульовано даною статтею та відсилається до норм трудового законодавства,

яке, в свою чергу, не закріплює положення відповідно часу відпочинку конкретно

державних службовців, а урегульовує його на рівні з іншими працівниками на

основі загальних норм.

У статті 49 закріплено, що:

 1) у разі загибелі службовця в результаті нападу на нього при виконанні ним

службових обов’язків сім’ї загиблого виплачується одноразова допомога в розмірі

10 000 ларі;

2) службовцю, який отримав тілесні ушкодження внаслідок нападу на нього  при

виконанні ним службових обов’язків, в результаті чого йому було присвоєно

статус особи з обмеженими можливостями або він отримав каліцтво,

виплачується одноразова допомога в розмірі не більше 5 000 ларі;

3) у разі загибелі співробітника Міністерства оборони Грузії, що має спеціальне

звання, у зв’язку з виконанням службових обов’язків його родині виплачується з

державного бюджету Грузії одноразова допомога в розмірі            15 000 ларі;

4) у разі заподіяння поранень/каліцтв співробітнику Міністерства оборони Грузії,

що має спеціальне звання, у зв’язку з виконанням службових обов’язків або

встановлення для нього статусу особи з обмеженими можливостями

співробітнику відповідно до тяжкості тілесних ушкоджень виплачується

одноразова допомога в розмірі не більше 7 000 ларі [204].

Таким чином, у зазначеній статті передбачено допомогу у зв’язку з

загибеллю або інвалідністю публічного службовця. Нормами прямо регулюються

питання відносно матеріальної допомоги, чітко зазначені суми виплати як

допомоги державному службовцю, так і його сім`ї. Потрібно сказати, що дані

положення сприяють відповідному компетентному урегулюванню праці

державних службовців.
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Отже, аналізуючи нормативно-правове забезпечення праці державних

службовців в Грузії, доречно виділити шляхи гармонізації національного

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців.

1. Запровадити на конституційному рівні право стосовно зайняття

державної посади. Таким чином, в статті 43 Конституції України запровадити

пункт 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 цієї сфери.

2. Доповнити статтю 4 Закону України «Про державну службу» такими

принципами: дотримання верховенства Конституції України і законів України при

реалізації службовцями посадових прав і виконання 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 визначити на законодавчому рівні у 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.

Переходячи до іншої країни Азії, а саме Таджикистану, необхідно

зазначити, що в даній державі право на рівний доступ до державної служби

встановлено ст. 27 Конституції Таджикистану, зокрема Конституція проголошує,

що громадяни мають рівне право на державну службу [298].

Потрібно підкреслити, що на відміну від багатьох інших країн, норми

Конституції Республіки Таджикистан прямо передбачають та урегульовують

питання стосовно держаних службовців. Також варто наголосити, що саме
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Конституція є основним законодавчим актом, тож відповідно до її норм

здійснюється все регулювання праці державних службовців у Таджикистані.

У Трудовому ж кодексі цієї країни прямо не закріплені норми, які

стосуються регулювання праці державних службовців, проте в ст. 1 зазначено, що

законодавчими та іншими нормативно-правовими актами Республіки

Таджикистан про працю регулюються трудові і пов’язані з ними відносини

фізичних осіб, які працюють за трудовим договором (контрактом) в установах та

організаціях усіх форм власності, в окремих громадян, а також осіб, які є членами

або учасниками організацій [299].

Праця державних службовців у Таджикистані регулюється Трудовим

кодексом, адже норми про працю, закріплені цим нормативно-правовим актом,

стосуються всіх працівників, у тому числі і державних службовців. Зазначене

положення передбачає здійснення трудової діяльності на контрактній основі, що є

доцільним, оскільки виконання роботи потребує відповідних кваліфікаційних

навичок та здібностей, що характерно й для праці державних службовців. Саме

контрактна форма трудового договору сприяє максимальному застосуванню

індивідуальних здібностей працівника, створенню стимулів до ефективної праці

та підвищення взаємної відповідальності. Також у Кодексі зазначено, що праця

регулюється відповідними законами, зокрема трудову діяльність державних

службовців регламентує Закон Республіки Таджикистан «Про державну службу»,

прийнятий 13 листопада 1998 року. Відповідно до Закону державна служба

республіки Таджикистан – професійна діяльність осіб, що заміщають державні

посади державної служби із забезпечення виконання повноважень державних

органів [300]. Цим Законом, зокрема, закріплено і визначення поняття «державна

служба». Саме ця дефініція використовується у процесі врегулювання праці у цій

сфері.

У ст. 2 Закону закріплено, що громадяни Республіки Таджикистан мають

рівні права на виконання трудової діяльності у сфері державної служби,

незалежно від національності, раси, статі, мови, віросповідання, політичних

переконань, соціального і майнового стану [300].
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Отже, дана стаття гарантує право особи на державну службу. Виходячи з

цього положення, потрібно зазначити, що встановлені норми сприяють

уникненню колізій стосовно дискримінаційних проблем у зазначеній сфері,

оскільки зазначена стаття чітко закріплює основні моменти стосовно рівності

громадян при вступі на державну службу.

 У ст. 5 Закону Республіки Таджикистан «Про державну службу» зазначено,

що в систему державної служби Республіки Таджикистан входять: державна

цивільна служба; державна служба правоохоронних органів; державна військова

служба [300].

Доцільно зауважити, що вказаним положенням чітко сформульовано

систему державної служби, що сприяє ґрунтовному та точному розумінню праці

органів державної служби. Відповідно до даного переліку здійснюється

законодавче урегулювання трудової діяльності державних службовців

досліджуваної сфери діяльності.

Відповідно, стаття 11 Закону визначає кваліфікаційні вимоги до осіб, які

претендують на державні посади. До їх переліку належать наступні: вища і

середня професійна освіта з урахуванням категорії і спеціалізації державних

посад державної служби; загальний стаж і досвід роботи за фахом; стаж

державної служби; знання Конституції Республіки Таджикистан, законів та інших

нормативних правових актів Республіки Таджикистан, які регулюють виконання

посадових обов’язків державних службовців; володіння державною мовою.

 Також у цій статті зазначено, що Закони та інші нормативні правові акти

Республіки Таджикистан можуть встановлювати інші кваліфікаційні вимоги до

державних посад державної служби [300].

Отже, даний перелік вимог не є вичерпним, оскільки у статті чітко вказано

на можливість встановлення й інших вимог стосовно вступу на державну службу.

Зазначені норми сприяють безпосередньому забезпеченню компетенції

державного органу, професіоналізму та кваліфікованості державних службовців.

Саме це, у свою чергу, слугує покращенню регулювання та виконання трудової

діяльності у сфері державної служби.



284

У ст. 13 Закону встановлено, що трудову діяльність у сфері державної

служби можуть здійснювати громадяни Республіки Таджикистан, які досягли 18-

річного віку і відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим цим Законом

та іншими нормативними правовими актами Республіки Таджикистан.

Громадянин вступає на державну службу на підставі трудового договору

(контракту), зразок якого затверджується Урядом Республіки Таджикистан [300].

Виходячи з вищезазначеного, доцільно підкреслити, що вступ на державну

службу в Республіці Таджикистан здійснюється на контрактній основі. Також

норми цієї статті встановлюють вік, досягнувши якого, можливо вступити на

державну службу, що в певній мірі сприяє регулюванню даного питання.

У статті 16 закріплено, що громадянин не може бути прийнятий на

державну службу і державний службовець не може працювати на державній

службі у разі: відмови від проходження процедури оформлення допуску до

відомостей, що становлять державну та іншу, що охороняється законом,

таємницю, якщо виконання посадових обов’язків пов’язане з використанням

таких відомостей; наявності громадянства двох або більше держав, за винятком

випадків, передбачених міждержавними договорами Республіки Таджикистан;

наявності захворювання, що перешкоджає виконанню посадових обов’язків;

ухилення від надання відомостей, передбачених у статті 31 цього Закону;

наявності судимості; в інших випадках, передбачених Законом Республіки

Таджикистан «Про боротьбу з корупцією» та іншими нормативними правовими

актами Республіки Таджикистан [300].

Зазначені положення закріплюють обставини, що виключають прийом

громадянина на державну службу і знаходження державного службовця на

державній службі.

Доречно звернути увагу на те, що ст. 24 Закону визначає граничний вік

трудової діяльності на державній службі для жінок, що становить 58 років, і для

чоловіків - 63 роки. Керівник державного органу після погодження з

уповноваженим органом у сфері державної служби може своїм рішенням

продовжити термін праці державного службовця, який досяг граничного віку
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перебування на державній службі, до двох років. У цих випадках з державним

службовцем укладається строковий трудовий договір (контракт) [300]. Таким

чином, стаття передбачає так званий пенсійний вік для державних службовців,

що, відповідно, регулюється не лише даним Законом, але й іншими нормативно-

правовими актами та Трудовим кодексом Республіки Таджикистан.

Отже, проаналізувавши законодавство даної країни стосовно регулювання

праці державних службовців, варто виділити наступні специфічні шляхи

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці у даній

сфері.

1. Розділ перший Закону України «Про державну службу» доповнити

нормою, яка передбачає поділ державної служби на: 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 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 теперішньому етапі є досить актуальним завданням для України.

Стосовно Японії потрібно зазначити, що нормативно-правове забезпечення

праці державних службовців здійснюється на основі Конституції Японії, яка

закріплює положення державних службовців як «слуг усього суспільства, а не

будь-якої однієї його частини» (ст. 15) [301].

Таким чином, виходячи з даного положення, необхідно констатувати, що

державний службовець перестає сприйматися як особистий слуга імператора, а
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стає слугою всього народу. Безперечно, ця стаття складає основу нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців, на базі якої діють інші

нормативно-правові акти Японії у даній сфері.

В Японії відсутній Трудовий кодекс. Визначає умови праці, тривалість

робочого часу, надання відпустки (вона залежить від стажу роботи, але в цілому

дуже коротка) тощо прийнятий у 1947 році Закон «Про трудові стандарти».

Положеннями цього Закону чітко не передбачено регулювання праці

державних службовців, його норми стосуються трудової діяльності загалом.

Потрібно зазначити, що відсутність Трудового кодексу не впливає на

регулювання праці, зокрема, державних службовців, тому що всі необхідні норми

закріплені в інших законодавчих актах, головним серед яких є Закон Японії «Про

державних службовців» 1947 року. Таким чином, зазначений Закон встановлює,

що державний службовець повинен працювати тільки заради суспільного інтересу

та при здійсненні службових обов’язків віддавати досягненню цієї мети всі сили й

задуми [302].

Отже, слід підкреслити, що нормами даного Закону регулюються питання

стосовно державної служби, зокрема його положеннями передбачено, що

державний службовець є слугою народу та служить на користь суспільства для

блага Японії. Безперечно, зазначена норма є досить важливим аспектом, що

сприяє якісному виконанню державним службовцем своєї трудової діяльності.

Особи, які перебувають на державній службі, залежно від характеру

виконуваної роботи поділяються на дві основні групи:

1) працівники «звичайної служби»;

2) працівники «особливої служби» [302].

Даний поділ державних службовців є досить доцільним, адже він дозволяє

жорстко контролювати і здійснювати регулювання праці у відповідності до сфери

діяльності та компетенції державного службовця.

Вступ на державну службу відбувається на основі конкурсних іспитів, які

проводяться за принципом «відкритих дверей» з повідомленням про час і місце їх

проведення в засобах масової інформації. Організацією конкурсних іспитів



287

займається Рада із справ персоналу, у складі якої знаходиться спеціальний

іспитуційний відділ і 4 головних екзаменатори. До іспитів допускаються тільки

японські піддані [302].

Конкурсний іспит, безперечно, сприяє підбору кращих працівників і

ефективному виконанню трудової діяльності, покладеної на представників

державних органів. Отже, дані норми стосовно конкурсного відбору на заміщення

посади у цій сфері в подальшому будуть слугувати якісному і кваліфікованому

виконанню праці. Потрібно зазначити, що проведення конкурсу за принципом

«відкритих дверей» є результативним способом для залучення більшої кількості

претендентів та, безумовно, вибору кращих кандидатів для майбутнього

виконання трудової діяльності у сфері державної служби.

Іспити для тих, хто вперше вступає на державну службу, проводяться за

трьома окремими групами: 1) для осіб, які закінчили вищі навчальні заклади; 2)

для осіб, які мають неповну вищу освіту; 3) для осіб, які закінчили середні

навчальні заклади. Також доречно наголосити, що осіб, які здають іспити у

першій групі, у разі успіху зараховують до категорії «кваліфікованих

службовців», яку складають, зокрема, вищі верстви чиновництва [303, с. 101].

Цей розподіл є досить вдалим, так як кожна група включає в себе

представників однакового рівня підготовки, що сприяє чесному відбору кращих

претендентів на зайняття відповідної посади. Дані норми в певній мірі дозволяють

кожному брати участь у відборі на заміщувану посаду.

Через конкурсні іспити відбувається і підвищення особи у посаді. Японські

закони формально дають кожному працівнику, зарахованому на державну

службу, рівне право на підвищення у посаді. Рада у справах персоналу щороку

влітку проводить конкурсні іспити на підвищення у посаді працівників «звичайної

служби», в яких можуть брати участь будь-які особи, що знаходяться на нижчих

посадах.

Також існує ряд застережень і обмежувальних умов, що пред’являються до

претендентів на керівні пости. Однією з найважливіших з них є освітній ценз.

Існуюча практика виключає можливість призначення на посади начальників
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секцій, відділів та департаментів осіб, які не мають вищої освіти. Крім того,

успішна здача іспитів не означає автоматичного призначення на посаду. Це

пов’язано, як правило, з випробувальним терміном (не менше півроку), після

закінчення якого при позитивних результатах і відбувається офіційне призначення

на дану посаду [271].

Неможливо оминути ще одну особливість регулювання цього питання. Вона

полягає в тому, що особі, яка не має вищої освіти, надається можливість зайняти

керівну посаду. Зазначена особливість виступає потужним стимулом для

досягнення певних позитивних результатів та ефективного виконання трудової

діяльності, покладеної на державного службовця. Саме у зв’язку з цим

підвищується результативність праці в Японії, зокрема на державній  службі.

Законом Японії «Про державних службовців» встановлено підстави для

притягнення до дисциплінарної відповідальності, до яких належать такі:

порушення Закону «Про державних службовців» та правил, що видаються Радою

у справах персоналу; невиконання посадових обов’язків; скоєння вчинків, що

ганьблять державного службовця в якості «слуги всього народу» [271]. Але даним

переліком прямо не передбачено, які саме діяння кваліфікуються як

дисциплінарний проступок. Тому, відповідно, ця норма не в повній мірі регулює

питання стосовно підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності,

що, у свою чергу, потребує удосконалення відповідного законодавства.

Основними видами дисциплінарних стягнень у Японії є: 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) [302].

Перелік чітко регулює види дисциплінарних стягнень, які можуть бути

застосовані до державного службовця в разі вчинення ним дисциплінарного

проступку. Слід наголосити, що дана класифікація є вичерпною, оскільки в повній

мірі визначає передбачувані покарання.
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Страйк для державних службовців повністю заборонений. Робітники

державних підприємств за порушення цієї заборони піддаються звільненню, а

власне управлінський персонал може бути притягнутий до кримінальної

відповідальності [304].

Це положення є доцільним тому, що державний службовець не повинен

брати участь або організовувати страйк відповідно до етики та з урахуванням

того, що саме на державного службовця покладено обов’язки слугувати народу,

тому страйк як протест проти власної праці буде недоречним. Такі заборони

пояснюються тим, що, оскільки на державну службу покладені завдання

забезпечення добробуту громадян, задоволення і захисту їх законних прав та

інтересів, сприяння вирішенню всіх гострих проблем сучасного життя, службова

дисципліна повинна бути стабільною і надійною. Від цього в кінцевому підсумку

залежить міцність державної дисципліни, гармонія суспільних і економічних

відносин.

На державній службі діє характерна для Японії система «довічного найму»,

що припускає тривалу (до виходу на пенсію) службу за наймом в одній і тій же

організації. При цьому посада й розмір винагороди службовця визначаються

залежно від безперервного стажу роботи. Однією з характерних рис державної

служби в Японії, пов’язаної із системою «довічного найму», виступає відсутність

міжвідомчих переміщень чиновників при частих переміщеннях чиновників у

межах одного відомства (раз у 2-3 роки) [304, с. 112].

З наної точки зору, назва «довічний найм» є не досить доречною, тому що

державний службовець виконує свою трудову діяльність до виходу на пенсію, а

не до кінця життя, що спричиняє певні неточності в назві та закріплених нормах

стосовно даного питання. А ось посада і розмір винагороди доцільно

визначаються безперервністю стажу роботи, адже ця норма сприяє чесному та

чіткому регулюванню питання щодо розподілу державних посад і оплати праці,

що спонукає до якісного та кваліфікованого виконання трудових обов’язків.

Тому, аналізуючи певні особливості та законодавче закріплення праці

державних службовців в Японії, потрібно визначити основні шляхи гармонізації
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національного законодавства та спробувати втілити їх у реальну практику.

Назвемо ці шляхи і коротко їх охарактеризуємо.

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 досягненю

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 жорстокі рамки щодо вдосконалення ефективного

виконання обов’язків на благо суспільства.

Ще однією країною, яку потрібно розглянути для виділення шляхів

гармонізації національного законодавства, є Китайська Народна Республіка.

У статті 42 Конституції КНР закріплено, що громадяни Китайської

Народної Республіки мають право на працю і зобов’язані трудитися. Держава,

використовуючи різні можливості, створює умови для зайнятості, удосконалює

безпеку умов праці, покращує умови праці, і, ґрунтуючись на збільшенні кількості

продукції, що виробляється, збільшує оплату праці та соціальні допомоги. Праця
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є питанням честі кожного працездатного громадянина. Всі трудящі державних

підприємств, міських і сільськогосподарських колективів повинні ставитися до

своєї роботи відповідно до свого статусу господарів країни. Держава підтримує

соціалістичне змагання, заохочує і нагороджує зразкових і передових працівників.

Вона стимулює громадян до участі у добровільних роботах. До того, як громадяни

починають трудову діяльність, держава забезпечує їм необхідну професійну

підготовку. Також у статті 43 Конституції КНР проголошуєься, що  трудящі

Китайської Народної Республіки мають право на відпочинок. Держава розширює

мережу можливостей для відпочинку і відновлення сил трудящих і визначає час

роботи і відпочинку робітників і службовців. А ось стаття 44 Конституції

закріплює, що держава відповідно до закону встановлює пенсійну систему для

робітників і службовців підприємств і установ та для працівників державних

органів. Держава і суспільство забезпечують пенсіонерам засоби для існування

[305].

Отже, аналізуючи конституційні норми КНР, можна зробити висновок, що її

положення досить повно регулюють питання праці, зокрема і ті, які стосуються

виконання трудової діяльності державних службовців. Також особливість

Конституції КНР полягає в закріпленні норм пенсійної системи для працівників

державних органів, що є досить рідкісним явищем в інших країнах.

Потрібно наголосити, що нормами Трудового кодексу КНР прямо не

закріплено регулювання праці державних службовців, але, як і в інших

вищезазначених країнах, передбачено основні положення щодо трудової

діяльності, зокрема, і державних службовців. Таким чином, Кодекс встановлює

захист законних прав та інтересів трудящих, регулює трудові відносини, охороняє

трудовий режим соціалістичної ринкової економіки, сприяє економічному

розвитку і суспільному прогресу згідно з Конституцією [306]. Поряд з цим, даний

нормативний акт закріплює положення, з якого випливає, що Трудовий кодекс

Китайської Народної Республіки ґрунтується на Конституції КНР. Але для

визначення основних положень, необхідних для більш ґрунтовного розгляду

питання стосовно нормативно-правового забезпечення праці державних
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службовців, потрібно розглянути Закон КНР «Про державних службовців», який

також прийнятий на основі Конституції КНР.

У статті 11 даного Закону закріплено, що державні службовці для

здійснення трудової діяльності у сфері державної служби повинні відповідати

таким вимогам: 1) належати до громадянства Китайської Народної Республіки; 2)

мати повних 18 років; 3) визнавати Конституцію Китайської Народної Республіки;

4) мати хорошу поведінку; 5) бути фізично придатними для нормального

виконання службових обов’язків; 6) мати культурний рівень і робочі здібності, що

відповідають посадовим вимогам; 7) відповідати іншим умовам, встановленим

законом [307].

Таким чином, цей Закон передбачає лише основні вимоги стосовно

кандидата на зайняття державної посади. Також особливістю цих вимог є

положення щодо фізичної придатності для виконання службових обов’язків та

культурного рівня. Законодавство більшості держав прямо не врегульовує дане

питання, що виокремлює зазначену класифікацію з-поміж інших.

Стаття 12 Закону закріплює, що державні службовці при виконанні трудової

функції повинні виконувати такі обов’язки: 1) зразково дотримуватися

Конституції і законів; 2) у межах встановленого кола повноважень та порядку

сумлінно виконувати службові обов’язки, намагатися підвищувати ефективність

роботи; 3) віддано служити народу, сприймати контроль з його боку; 4) захищати

безпеку, честь та інтереси держави; 5) бути відданим службовому обов’язку,

старанно і повністю виконувати обов’язки, підкорятися і виконувати постанови і

розпорядження, що даються за законом вищестоящими органами; 6) зберігати

державну таємницю і службові секрети; 7) дотримуватися дисципліни, суворо

дотримуватися професійних моральних норм; 8) бути чесним, справедливим,

безкорисливим, непідкупним, правдивим, порядним; 9) виконувати інші

обов’язки, встановлені законом [307].

Зазначені  обов’язки державних службовців не є вичерпними. Але потрібно

підкреслити, що визначена Законом класифікація має свої особливості. Наприклад
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у переліку обов’язків містяться вимоги до особистих якостей, якими повинен

володіти претендент на займану посаду.

У ст. 24 Закону КНР «Про державних службовців» визначається перелік

осіб, які не можуть працювати та бути зарахованими на посаду державного

службовця: 1) ті, хто піддавався покаранню за кримінальний злочин; 2) ті, хто був

звільнений з державної посади; 3) ті, хто за законом не може бути зарахований на

посаду державного службовця за іншими обставинами [307].

Отже, у процесі аналізу цього переліку виникає необхідність наголосити,

що у даній статті не в повній мірі закріплено класифікацію осіб, які не можуть

вступити на державну службу. Відповідно, це можна розцінювати як недолік,

оскільки зазначена стаття повинна регулювати це питання в повній мірі для

уникнення певних прогалин у сфері праці та, зокрема, щодо прийняття особи на

державну службу.

Особливість регулювання державної служби у КНР відображена у статті 26

Закону «Про державних службовців», яка визначає, що для зарахування на посади

державних службовців необхідно опублікувати повідомлення про набір. У ньому

повинні бути ясно викладені вакантні посади, їх кількість, умови компетентності

претендентів на посади, вимога до претендентів про надання заяв та інші пункти,

про що повинні знати претенденти на посади державних службовців. Органи, що

набирають претендентів для зарахування на посади державних службовців,

повинні вжити заходів, сприятливих для громадян, що претендують на посади

[307].

Відповідно, вищенаведене положення є доречним для досконалого

регулювання праці державних службовців, але все ж таки необхідно наголосити,

що ця норма не в повній мірі досконала, оскільки перелік вимог, які повинні

зазначатися в повідомленні про набір на вакантну посаду, не визначає всі

необхідні умови, що сприяє не зовсім чіткому розумінню та встановленню

однакових можливостей для вступу на дану посаду. Також у статі зазначається,

що органи, які набирають претендентів, повинні вжити сприятливих заходів, а
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яких саме – не визначено, що також спричиняє певні прогалини в регулюванні

цього питання.

Доцільно зазначити, що стаття 32 цього ж Закону передбачає, що зараховані

на роботу нові державні службовці проходять річний випробувальний термін.

Після закінчення випробувального терміну ті, хто відповідає нормативам,

призначаються на посади, а тим, хто не відповідає нормативам, анулюється їх

зарахування на посади [307].

Випробувальний термін тривалістю в один рік, звичайно, є досить довгим,

але слугує покращенню трудової діяльності державних службовців. Тому особа,

яка має бажання працювати в даній сфері, буде прагнути до проходження

встановленого терміну та в подальшому зайняття відповідної посади, що вплине

на ефективність праці та на діяльність держаної служби.

Також даним Законом надаються заохочення для державних службовців,

тому у ст. 52 зазначено, що заохочення державних службовців або колективів

державних службовців можуть анулюватися при одному з таких випадків: 1) при

використанні різних хитрувань і обману для отримання заохочення; 2) під час

представлення до нагородження приховування серйозної помилки або грубого

порушення встановленого порядку; 3) інші випадки належного анулювання

заохочення відповідно до законодавства [307].

Тож дана класифікація є певною особливістю законодавства КНР в тому

плані, що не всі нормативно-правові акти регулюють питання стосовно

анулювання заохочення державного службовця. Хоча перелік не в повній мірі

перераховує ситуації, при яких здійснюється відповідне анулювання, але все ж

таки дана норма в певній мірі закріплює це питання, що сприяє досконалішому та

ґрунтовнішому регулюванню праці державних службовців в КНР.

Аналізуючи нормативно-правове забезпечення у сфері праці державних

службовців Китайської Народної Республіки, доречно виділити шляхи

гармонізації національного законодавства.

1.  У Конституції України запровадити у статті 43 доповнення про те, що

держава відповідно до закону використовує пенсійну систему для робітників,
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службовців підприємств і установ та для працівників державних органів. Це

положення в певній мірі слугуватиме урегулюванню не тільки питання стосовно

праці в державній службі, але й пенсійному забезпеченню працівників.

2. Внести зміни до положень 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 таких змін до переліку обов’язків працівників державної

служби вплине на розуміння та використання своїх найкращих якостей для

виконання покладених обов’язків.

3. До розділу VII внести окрему статтю щодо анулювання заохочень,

наданих державним службовцям, у разі: 1) обману та хитрощів для присвоєння

заохочення; 2) приховування грубої помилки чи порушення визначено

законодавством порядку під час присвоєння даного нагородження; 3) інших

випадків, передбачених правовими актами та 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.

Отже, проаналізувавши нормативно-правове забезпечення зарубіжних

країн, доречно зазначити, що Україна потребує негайної гармонізації та

удосконалення законодавства про працю державних службовців. Відповідно,

потребують внесення змін та доповнень Конституція України та Закон України

«Про державну службу». Головна мета такої організації, перш за все, полягає в

спрямуванні органів виконавчої влади на запровадження та розроблення нових

відповідних засад та визначення засобів і способів стосовно подальшого

реформування всієї системи державної служби України та запровадження строків

з урахуванням реалізації наближення органів державної служби до міжнародних

стандартів. Саме завдяки порівнянню законодавчого регулювання праці

державних службовців зроблено аналіз та виведено певні специфічні шляхи

гармонізації нормативно-правового забезпечення праці державних службовців,
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що у подальшому може сприяти внесенню відповідних змін до національного

трудового законодавства.

Тож основним механізмом гармонізації національного законодавства в

сфері державної служби повинно стати запровадження певних змін до Закону

України «Про державну службу», якими буде оптимізовано новий підхід до

регулювання праці державних службовців та реалізації службовцями свого

професійного потенціалу і підвищення результативності виконання трудових

обов’язків.

Подальше реформування нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців наблизить всю систему державного управління до

міжнародних стандартів, що на даному етапі постає першим завданням для нашої

держави. Тому проведений аналіз регулювання праці державної служби в країнах

Азії дозволив зробити ряд висновків, практична реалізація яких удосконалить

функціональні обов’язки державної служби, надасть їй належної ефективності.

4.3 Процеси гармонізації нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців України до країн Близького Сходу

Підвищення результативної трудової діяльності державних службовців

являє собою одну із актуальних проблем у різних країнах. Традиційно

незлагоджений механізм та недосконале нормативно-правове забезпечення є

перешкодою до створення системи юридичних інструментів для стимулювання

результативної управлінської діяльності в бюрократичному середовищі праці

державних службовців. Сформувати детальні посадові інструкції для державних

службовців, які могли б стати основою оцінки їх діяльності, досить складно,

оскільки цей процес потребує врахування всіх компонентів діяльності даних

працівників.

Сучасна динаміка розвитку суспільства, економіки, науки, політичної та

духовної сфери вимагає постійного оновлення знань і компетенції фахівців у всіх

галузях. Удосконалення правового поля регулювання трудових відносин у
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більшості країн продиктоване необхідністю росту результативності праці,

забезпечення конкурентоздатності економіки і стосується регулювання заробітної

плати, тривалості робочого часу. В свою чергу, прискорення економічного

зростання в нашій країні не можливе без посилення продуктивності кадрових

ресурсів, підвищення і формування спеціальної кваліфікації державних

службовців.

Однак на сьогоднішній день у трудовому праві неповним та епізодичним є

вивчення гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців до законодавства країн Близького Сходу. Даний процес

потребує вироблення та сприйняття національною правовою системою, спочатку

загальних стандартів права, а потім – більш детального регулювання за певними

сферами. Тож результатом процесів гармонізації згідно з нашим науковим

дослідженням є приведення національної системи до вдосконалення з юридичної

точки зору та можливість усунути суперечності між нормами правових систем, а

отже, забезпечить належний рівень їх функціонування з огляду на внесені зміни в

ході гармонізації нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців України до країн Близького Сходу.

Гармонізація є способом усунення колізій між правовими нормами та

інститутами різних правових систем у сфері праці державних службовців. Варто

враховувати, що у законодавстві зарубіжних країн поняття державної служби

пов’язують з професійним, незмінюваним управлінським апаратом публічної

влади. У законодавстві спеціально зазначаються випадки, коли під державною

службою розуміють діяльність всіх осіб, які отримують державну зарплату і

виконують публічні функції. Державна служба характеризує діяльності

суспільного характеру та має здійснюватися в масштабі всього суспільства, тобто

в межах всієї державної діяльності [175, с. 10]. На законодавство про державну

службу можуть деякою мірою орієнтуватися інші види служби, цьому сприяють

не тільки державні масштаби дії нормативно-правового забезпечення про

державну службу, але і відносно високий ступінь розробки вказаних питань

порівняно із законодавством інших видів служби. При характеристиці поняття



298

праці державного службовця зазначається, що вона виступає як особлива сфера

людської діяльності, спосіб професійної організаційно-управлінської компетенції,

що включає різні види знання, відносин, цінностей [175, с. 10].

Аналізуючи законодавство Туреччини, варто зазначити певні особливості в

сфері праці державних службовців даної країни, а саме: Туреччина не

ратифікувала Конвенцію Міжнародної організації праці, що сприяє безпеці та

гігієні праці. В цій країні прийнято досить багато підзаконних актів, що

стосуються її рамкового закону про здоров’я та безпеку на роботі, але закон поки

що не в повній мірі застосовний. Нормативно-правове забезпечення праці

державних службовців у цій країні регулює Закон № 657 «Про державних

службовців» від 14 липня 1965 року, де вказано основні положення праці

державних службовців. Згідно з даним законом такі питання, як безперервний

розвиток у громадському управлінні, транспарентність, підзвітність,

передбачуваність, ефективність, справедливість, надійність заяв, локалізація в

сфері послуг і ефективне використання інформаційних технологій, є основними

принципами [308]. Варто сказати, що нормативно-правове забезпечення у сфері

праці державних службовців прийняте вже близько 50 років тому і уособлює

досить тривалий процес становлення та розвитку праці державних службовців.

Законодавство в повній мірі розкриває всі особливості праці державних

службовців, що допомогло створити в цій країні результативну нормативно-

правову базу у даній сфері.

Конституція (частина 2, стаття 70) передбачає, що кожен громадянин має

право на державну службу, ніщо, крім кваліфікації, не повинно прийматись до

уваги в якості критерію при наймі на державну службу. В Положенні № 99/13422

[309] про внесення змін до норми про конкурсний іспит для державного

управління та державної служби зазначено, що державні службовці та інші

державні діячі, будуть набрані з врахуванням компетенції або відповідно до

заслуг, а інші посадові особи і співробітники, що працюють повний або неповний

день в даній сфері, мають працювати за контрактом. За своїм змістом положення є

досить детальним та доречним з огляду на вимоги до кандидатів та виявлення їх
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професійної компетенції, що в подальшому допоможе уникнути проблем з

непрофесійними кадрами працівників державної служби.

Процес влаштування на держслужбу в Туреччині має в принципі загальну

для всіх відомств процедуру, зокрема передбачає успішне проходження

кваліфікаційного іспиту для держслужбовців (т.зв. «KPSS») [310]. При цьому

зрозуміло, що кожній організації притаманні свої, обумовлені її специфікою,

вимоги та регламент проходження іспитів, які проводяться як у письмовій, так і в

усній формі, а також у формі співбесіди. Про відкриття посади можливо дізнатись

із джерел у засобах масової інформації, дані про вакансію доступні або під час

відкриття її, чи на основі, яка носить постійний характер [311]. Свого роду

повідомлення про вакансію на державний службу повинне мати відкритий

характер, щоб надати громадянам доступ як до інформації, так і до можливостей

працевлаштування в державній структурі. Варто наголосити, що в законодавстві

цієї країни не надано ґрунтовної класифікації та вимог, які могли б бути

застосовані до проведення конкурсу на посаду, та не розкрито доцільність їх

проведення в усній формі, що є суттєвим недоліком. Звичайно, кожна країна має

свою особливу процедуру проведення конкурсу, що залежить від характеру

служби, тому що до різних працівників, які об’єднанні загальним терміном,

повинна застосовуватись процедура різнопланового характеру конкурсного

відбору працівників із урахуванням специфіки майбутньої посади.

Зазвичай у більшості країн структура оголошення конкурсу на заміщення

вакантної посади на державну службу і проведення конкурсу є тотожними, але не

без виключення особливостей проведення даних процедур в різних правових

системах. Після успішного проходження конкурсу особа включається в лави

державних службовців і отримує статус «кандидата», що встановлюється Законом

№ 657 [308]. Конкурс може проходити в декілька етапів і враховує критерії

конкурсного підбору до особи на посаду. Зокрема в ньому передбачено, що період

«кандидатства» не може перевищувати двох років та виключається будь-яка

можливість змінити місце роботи. Отже, згідно з законодавством даної країни

після успішного проходження конкурсного відбору включається проміжний
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період з максимальним терміном не більше двох років перебування в статусі

кандидата, який ще має навчитись виконувати свої повноваження в межах

посадових обов’язків. Впродовж певного відрізку часу ведеться професійна

підготовка кандидата з урахуванням усіх норм та положень, що відповідають

даній посаді, ці особливості прослідковуються в постанові № 18090 «Правила

загального напряму, пов’язані з підготовкою кандидатів у посадові особи» [312].

Дані правила надають змогу мати перелік критеріїв та вимог до кандидата на цю

посаду, особливості підготовки, які обумовлені часовими межами. Конкурсний

відбір є найбільш обґрунтованим з точки зору справедливого та неупередженого

ставлення до кандидатів при відкритті посади для набору працівників на

державну службу. Певною мірою при професійному підборі працівників варто

звертати увагу на ряд критеріїв, без яким продуктивна праця буде просто

неможливою з огляду на некомпетентність працівника з більшості питань. У

законодавстві не обумовлено кар’єрне зростання на підставі підготовки чи

стажування, а передбачено тільки збільшення заробітної плати працівникам

державної служби, виходячи із їх стажу.

Також важливою законодавчою нормою, що закріплена у вказаній

постанові, є стажування та вдосконалення знань з курсів як загального, так і

профільного напрямку [313]. Після всіх наведених процедур та конкурсного

відбору на основі складеного іспиту, з ґрунтовним врахуванням особистих та

ділових якостей кандидата допустиме прийняття рішення. Отже, на основі

вищевикладеного та з метою гармонізації нормативно-правового забезпечення

праці державних службовців України до Туреччини доцільно зазначити такі

шляхи впровадження:

- доповнити «Стратегію реформування державної служби та служби в

органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та

затвердження плану заходів щодо її реалізації» [314] положенням з приводу

технічного переоснащення і організаційного забезпечення праці державних

службовців для забезпечення їм належних та безпечних умови праці;
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- удосконалити «Стратегію реформування державної служби та служби в

органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та

затвердження плану заходів щодо її реалізації», в якій зазначити належний розмір

посадового окладу з урахуванням кваліфікаційних особливостей та стажу роботи

працівників держаної служби;

- удосконалити новий Закон України «Про державну службу» і включити

в нього розділ «Загальні правила, пов’язані з підготовкою кандидатів на державну

службу» із відображенням часових меж, потрібних для підготовки кандидата та не

можливістю його впродовж зазначеного часу змінити місце роботи;

- запровадити результативну систему стандартизованих іспитів для

відбору кандидатів із закріплення принципу праці за критерієм справедливості та

політичної нейтральності в галузевому законодавстві.

Вказані положення будуть взаємодоповнювати норми, що дозволить

покращувати регулювання в сфері праці державних службовців. Отже,

необхідною метою для регулювання правового характеру праці державних

службовців є формування повноцінних умов для забезпечення та підвищення

матеріального і соціально-культурного рівня життя працівників.

Тому, підводячи підсумок розгляду трудового законодавства, варто

виділити те, що право в сфері трудових особливостей ґрунтується на пріоритеті

інтересів працівників і максимальної регламентації захисту їхніх інтересів.

Важливе місце в законодавстві даної країни займає Конституції Республіки, в якій

закладені основи розвитку всього галузевого законодавства [309]. Законодавство в

сфері регулювання трудових відносин має галузевий характер, що відображається

через значну кількість законів та підзаконних актів, норми яких регулюють

відносини трудового спрямування в окремих галузях економіки чи між окремими

категоріями працівників. Пропозиції, зроблені нами відносно шляхів

впровадження норм в трудове законодавство України на основі законодавства

Туреччини у відповідній сфері, носять уточнюючий та рекомендаційний характер.

Характеризуючи країни Близького Сходу, варто звернути увагу на Оман. У

даній країні нормативно-правове забезпечення у сфері праці державних
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службовців почало встановлюватися з 90-х років ХХ століття, але воно було не

повною мірою систематизоване, що обмежувало функціональні обов’язки

працівників державної служби. На сьогоднішній день в Омані діє законодавство

про державну службу, створене  1975 року в результаті прийняття Султаном

Кабусом Закону № 27/75 «Про державну службу», що з часу свого

функціонування було удосконалене Законом «Про державну службу» № 8/80 [315,

с. 34]. Це законодавство сприяло зміцненню організаційних і правових основ

держави та реалізацію завдань правової політики в сфері праці державних

службовців. З метою підвищення ефективності праці державних службовців

необхідним є реформування, що включатиме в себе перехід до ринкових методів

роботи, а також підвищення технічної ефективності органів державного

управління шляхом комп’ютеризації та інформатизації послуг держслужби і всієї

системи, запровадження нових систем стимулювання та підвищення кваліфікації

держслужбовців. Досвід більшості країн свідчить, що для досягнення

результативного підвищення праці державних службовців необхідно проводити

процедуру реформування та вдосконалення нормативно-правових актів трудового

законодавства у вказаній сфері.

В Омані діяльність державної служби формується на принципах

загальновизнаного характеру та зумовлюється специфікою національного

характеру із врахуванням форми правління та державного устрою, з прерогативою

норм мусульманського права. Значний вплив на сучасну систему управління та

інститут державної служби склали країни Перської затоки. В більшості арабських

держав, і Оману зокрема, праця в державних установах передбачає

працевлаштування осіб в усіх державних організаціях, на підприємствах, а також

в органах муніципальної адміністрації згідно з  трудовим законодавством [316].

Хоча в цій країні державні підприємства та установи і їхні службовці не

працюють на державну владу, вони все ж таки виконують державні завдання і

програми, ведуть підготовку фахівців.

У законодавстві Оману використано досвід різних країн, що проявився

через класифікацію посад за певними критеріями, а саме за рівнем освіти та
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професіоналізмом, що повинно співвідноситись в межах прав і обов’язків.

Відповідно до Закону «Про державну службу» № 8/80 від 1980 року [317] існує

поділ державної служби із врахуванням часових меж на тимчасову службу чи

постійну, яка ділиться на керівний склад, загальну службову групу, промислову

групу і групу обслуговування; служба обумовлена певним функціональним

переліком посад, затвердженим в законодавстві [318, с. 17]. Даний поділ на

постійну службу є доречним з огляду на можливість розмежування представників

за компетенцію та посадовим становищем і, звичайно, за обсягом покладених на

працівників зобов’язань. З приводу тимчасової служби існує певна структурна

невизначеність, що саме має включати в себе цей підвид і як бути працівникам на

службі в державному секторі із визначеним часовим періодом. На нашу думку,

для найбільш обґрунтованої класифікації необхідно дотримуватись ряду підстав і

певної структуризації державних службовців за категоріями та розрядами.

У цій країні, як і в більшості арабських країн (Оман, Єгипет, Ліван,

Саудівська Аравія, Кувейт), державного службовця визначають як особу, яка

працює в державній організації, а також наявний поділ вказаної категорії

працівників за компетенцією і за обсягом повноважень, тобто на керівників,

фахівців та допоміжний персонал [319, с. 11]. Даний поділ дозволяє

розмежовувати працівників з погляду на ефективне регулювання їх трудової

діяльності. Працівники державної служби мають виконувати обсяг передбачених

повноважень згідно з посадами. Значною мірою важливим є аналіз професійної

діяльності кожного державного службовця, система планування кар’єри

держслужбовців, забезпечення їхнього навчання та моніторингу роботи для

повноцінного та продуктивного виконання посадових обов’язків.

Варто зазначити, що в Омані на високому рівні функціонує система

соціально-правових гарантій, яка включає в себе право на заробітну плату, право

на пенсію, на підвищення в посаді та кваліфікацію, право на відпустку. Розміри

заробітної плати та інших виплат варіюються в залежності від стажу і

працьовитості [318]. Нормативно-правове регулювання в даній сфері передбачило

можливість отримання працівниками державної служби як навчальної відпустки,
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так і відпустки за медичними показаннями. Варто наголосити, що трудова

діяльність державних службовців є надзвичайно складною сферою праці.

Звичайно, праця має гідно оплачуватися та бути одним із пріоритетних напрямків

реформування трудового законодавства в кожній країні, і Оман не є винятком.

Таким чином, досить значна частка має витрачатись з державного бюджету на

виплати обґрунтованої заробітної плати цим працівникам. Державним

службовцям платять менше, ніж приватному сектору, тому необхідно

запроваджувати додаткові трудові преференції, які включатимуть більш ґрунтовні

гарантії для роботи цих працівників.

Система мотиваційного характеру є суттєвою і враховує в себе ряд умов, а

саме захист, житлові пільги, фінансові заохочення, пенсійне забезпечення,

розглядаються як основні, а додаткові – це зменшення плати за комунальні

платежі, надання кредитів на будівництво тощо [320]. Отже, система правового

регулювання державної служби службовців пов’язана із забезпеченням та

дотриманням захисту прав та інтересів громадян. Досить детально в законі

розписано зобов’язання цих працівників та покарання за несумлінне виконання

тих чи інших функціональних завдань. Повноцінний розвиток системи праці

державних службовців полягає у зміні моделі державного апарату та передбачає

збільшення розміру витрат на утримання державних службовців.

Мотиваційні чинники та надійні соціальні гарантії, конкурентоспроможна

система заохочень допоможуть покращити працю даної категорії працівників.

Значною мірою як засобом попередження виступають покарання

дисциплінарного характеру, які мають як матеріальний аспект, так і суспільний,

починаючи від зниження заробітної плати, пониження по службі та навіть

звільнення від виконання покладених на працівника обов’язків. Можливість

забезпечити притягнення працівника до відповідальності при справедливому

розгляді таких справ дає ст. 75 Закону Оману «Про державну службу» [317], що

передбачає створення на кожному підприємстві тимчасових дисциплінарних рад

із авторитетних державних службовців [317]. За допомогою вказаних рад
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працівники можуть бути впевнені у неупередженому розгляді їх справи, що

передбачає об’єктивний розгляд справ працівника державної служби.

На основі проаналізованого законодавства, можна  прийти до висновку, що

для гармонізації національного законодавства до законодавства країн Близького

Сходу, а саме Оману, необхідно:

- виробити низку заходів щодо вдосконалення матеріально-технічного

забезпечення державної служби на теренах нашої країни стосовно раціонального

використання в системі державної служби сучасних інформаційних технологій;

- сформувати систему регулювання заробітної плати державних

службовців із врахуванням стажу та доповнити положення нового Закону України

«Про державну службу» класифікацією посад державних службовців на керівний

склад, фахівців, групу обслуговування і допоміжний персонал;

- удосконалити програми підготовки кадрів для державної служби та

професійного розвитку державних службовців за різними класифікаційними

ознаками, наприклад за рівнем освіти та ступенем професіоналізму;

- розробити та викласти в постанові Кабінету Міністрів України поділ

державних службовців за компетенцією і за обсягом їх повноважень на керівний

склад, фахівців і допоміжний персонал із врахуванням їх посадових обов’язків.

Отже, в Омані основу нормативно-правового забезпечення праці держаних

службовців становлять такі принципи державної служби як порядність, єдність

державної влади, гласність, рівний доступу до неї громадян. Вказані принципи

закріплені в законодавчих документах Оману, так як і в українській та

європейській правовій системі. Крім того, існують організаційні принципи

професіоналізму державних службовців, включені в оманському систему

держслужби.

Розглядаючи наступну країну для визначення адаптаційних шляхів для

національного законодавства, необхідно приділити увагу Єгипту. Трудові права

державних службовців цієї держави регулюються Трудовим кодексом і

спеціальним Законом «Про державних службовців» № 47 від 1978 року. Згідно із

Законом № 47 від 1978 року державний службовець – це особа, яка на основі
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розпорядження обіймає одну з посад, передбачених бюджетом установи

державного регулювання. Судова практика даної країни доповнює вказане

визначення рядом критеріїв, а саме наявністю постійного зв’язку державних

службовців з органом виконавчої влади, що прослідковується при перебуванні

особи на службі в установі, керованій державою [321, с. 59]. У положеннях закону

чітко зазначається все, що має включати в себе працівник при влаштуванні чи

праці на державній службі. Не дивлячись на історичну природу законодавчого

акта, він є результативним в питаннях забезпечення праці державних службовців.

У ньому закріплено класифікацію посад трьох рівнів: вищий управлінський

рівень, що включає в себе посади секретаря, секретаря міністерства та

генерального директора, перший рівень – посадові розряди до третього та другий

рівень – з четвертого по шостий посадові розряди.

Розглядаючи закон з точки зору трудового забезпечення, необхідно

наголосити на важливості переліку вимог, які ставляться до особи, яка

призначається на державну посаду. Ця особа має бути громадянином даної країни

або громадянином іншої арабської держави, мати хорошу репутацію і не бути

засудженим до позбавлення волі за вчинення злочину, що порочить честь і

гідність. Претендент повинен відповідати вимогам, що обумовлюються

регулюванням віку не молодше 16 років, станом здоров’я, та за наявності

успішного складеного іспиту. Також не допускаються на державну службу особи,

звільнені зі служби в порядку дисциплінарного стягнення, де визначені часові

характеристики за кількістю років із моменту притягнення працівника до

застосування санкцій [319, с. 11]. При зайняті державної посади законодавством

передбачено ряд способів, включаючи оголошення конкурсу, проведення іспитів,

що також є елементом конкурсного відбору. Для уникнення різного роду колізій

законодавство встановлює дії, які мають бути виконані після проведення

перевірки відповідності кандидатів за допомогою іспиту у разі наявності

рівноцінних результатів.

На державних службовців покладено ряд обов’язків, які включають в себе

ретельне виконання покладених завдань протягом робочого часу, дотримання
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правил поведінки службовця, узгодження дій зі своїми колегами при виконанні

термінових завдань, а також дотримання заходів для збереження майна, що

належить відповідній установі, і дбайливе поводження з ним [322, с.121]. Також

законодавство даної країни у сфері праці державних службовців надає їм право на

отримання окладу відповідно до займаної посади та присвоєного їм посадового

розряду, грошові компенсації і надбавки, просування по службі, а також

відпустки.

Закон передбачає ряд заборон з приводу порушення порядку фінансової

дисципліни та правил поводження з матеріальними цінностями, що може

спричинити нанесення матеріального збитку державі чи призвести до розкриття

інформації, яка становить службову таємницю. Працівникам, які обіймають

державні посади, заборонено виконувати свої посадові обов’язки в поєднанні з

іншою діяльністю, яка не сумісна з працею державного службовця чи

перешкоджає їй. Також недоцільним є вживання спиртних напоїв на робочому

місці, приймання подарунків або будь-якої іншої винагороди за виконання своїх

службових обов’язків. Суворо забороняється працівникам брати участь у мітингах

чи демонстраціях і тим більше їх організовувати без дозволу керівництва

установи. В разі вчинення дій, що зумовлюють невиконання покладених на

працівника посадових обов’язків, він притягається до дисциплінарної

відповідальності [323, с. 222]. Вказана відповідальність обумовлюється

попередженням чи відстрочкою з виплати надбавки до заробітної плати,

зменшенням розміру заробітної плати, що передбачена вислугою років, а також

усуненням від роботи на строк не більше ніж на шість місяців з утриманням

заробітної плати, в крайньому випадку застосовується пониження в посаді, а

також звільнення.

Варто зазначити, що дисциплінарна відповідальність – найбільш поширена

форма, яка застосовується до працівників державної служби в арабських країнах.

Отже, прослідкувавши процеси нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців Близького Сходу на прикладі Єгипту, варто вказати, що в

Україні необхідно:
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- 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 запровадженням механізму адаптації та

професійного розвитку державних службовців без відриву від служби з

орієнтацією на накопичення спеціальних знань, необхідних для виконання роботи

за певною посадою.

Обґрунтувавши нормативно-праве забезпечення у сфері праці державних

службовців Єгипту, зазначимо важливість процесів гармонізації національного

законодавства до країн Близького Сходу. Дана країна втілила в законодавстві

норми поведінки та обов’язки державних службовців, а також ряд заборон за

невиконання покладених на них завдань. Тож на основі вищевикладеного, варто

зауважити, що в арабських країнах основним видом відповідальності виступає

дисциплінарна, що виникає у випадках порушення державної дисципліни і

службових обов’язків.

Заслуговує окремої уваги Саудівська Аравії і її законодавство в даній сфері.

Головним джерелом законодавчого характеру є Коран, який уособлює в собі

норми службової поведінки. Релігійні звичаї використовуються в даній країні із

врахуванням конкретних ситуацій управлінського характеру. В Саудівській Аравії

питання праці державних службовців регулюється згідно із Законом «Про

державну службу» № 49 від 1996 року. У даному законодавчому акті зазначено,

що основою для вибору при найманні службовців на державні посади є їх

здатність виконувати цю роботу [324]. Право на працю викладено в статті 48

Закону «Про працю та робітників», введеного в дію королівським Указом № 21,

де вказується право на працю громадян цієї країни. Система державної служби в

королівстві ґрунтується на принципах справедливості та рівності відповідно з

ісламським шаріатом [325]. На законодавчому рівні окреслено принципи і

механізми функціонування політичної системи суспільства, що дозволяють

регулювати різні сфери і працю державних службовців.
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У Трудовому кодексі Саудівської Аравії зазначено, що держава створює

можливості для працевлаштування. В цій країні прийнятий ряд нормативно-

правових актів, які забезпечують захист працівників і роботодавців з питань

врегулювання спорів шляхом результативного та справедливого винесення

рішення. Також передбачені класифікаційні види державних службовців, а саме:

загальна категорія службовців, вища категорія чиновників, працівники

правоохоронних органів, викладачі, лікарі, службовці релігійних установ. У

законодавстві вказане положення про вихід на пенсію службовців, яким

гарантуються виплати пенсійної допомоги, що сплачується з державного бюджету

або бюджетів державних установ [321, с. 68]. Такий поділ у достатній мірі

конкретизує, які саме особи згідно з законодавством підпадають під категорію

«державні службовці».

Державні службовці, які порушили адміністративне та фінансове

законодавство, можуть бути притягнуті до відповідальності (адміністративної та

дисциплінарної). Відповідно до королівського декрету № 7 від 01 лютого 1971

року було створено управління з контролю і розслідувань, яке є самостійним

державним органом. Даний орган зосереджує свої дії на розкритті порушеня норм

фінансового законодавства з боку державних службовців, але його не мають права

застосовувати заходи примусу по відношенню до працівників державної служби

[326, с. 145]. У цій країні значна увага приділяється контролюючим органам, які

виявляють випадки неналежного виконання норм фінансового законодавства

державними службовцями. Запроваджена система контролю в Саудівській Аравії

допомагає уникати неточностей у діяльності державних контролюючих органів і

забезпечує додаткову економію на витратах з утримання державного апарату. На

основі законодавства Саудівської Аравії вважаємо за доцільне запропонувати такі

напрями для гармонізації національного законодавства в сфері праці державних

службовців:

- створити самостійний державний орган із контролю та розслідування

для отримання фактів зловживання владою та порушення фінансового

законодавства з боку державних службовців;
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- 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)»;

- 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.

Отже, на основі вищевикладеного, варто зазначити, що процеси гармонізації

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців України до

країн Близького Сходу мають ряд особливостей, які при успішному впровадженні

допоможуть унормувати та вдосконалити механізм функціонування праці цієї

категорії працівників.

Тому при подальшому реформуванні системи національного трудового

законодавства неоціненним виявиться досвід законодавства країн Близького

Сходу. Проблема вдосконалення державної служби посідає одне з актуальних

місць у побудові ефективного державного управління і вимагає внесення суттєвих

змін у завдання, функції та організаційну діяльності окремих категорій

працівників державної служби. Стабільний розвиток корпусу державних

службовців залежить від забезпечення кваліфікованими кадрами. Необхідність

використання різноманітних мотиваційних функцій праці державних службовців

матиме значний продуктивний вплив на діяльність всієї системи державної

служби та дозволить залучати висококваліфікованих фахівців, сприятиме

запобіганню проявам корупції, створить конкурентоспроможність державної

служби, підвищить зацікавленість державних службовців у сумлінній і

результативній праці. Таким чином, з огляду на законодавство представлених

країн, необхідно наголосити, що система праці державних службовців України

сьогодні потребує повноцінного правового забезпечення, а також при підборі

кадрів варто враховувати якості, здібності, освіту, рівнень професіоналізму, що
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створить нові можливості в питанні кардинальної перебудови політики в сфері

праці державних службовців.

Висновки до Розділу 4

1. На основі законодавства Саудівської Аравії запропоновано такі напрями для

гармонізації національного законодавства в сфері праці державних службовців:

а) створити самостійний державний орган із контролю та розслідування для

отримання фактів зловживання владою та порушення фінансового законодавства

з боку державних службовців;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)»;

б) 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.

2. Для гармонізації національного законодавства до законодавства країн

Близького Сходу, а саме Оману, необхідно:

а) виробити низку заходів щодо вдосконалення матеріально-технічного

забезпечення державної служби на теренах нашої країни стосовно раціонального

використання в системі державної служби сучасних інформаційних технологій;

б) сформувати систему регулювання заробітної плати державних службовців із

врахуванням стажу та доповнити положення нового Закону України «Про

державну службу» класифікацією посад державних службовців на керівний склад,

фахівців, групу обслуговування і допоміжний персонал;

в) удосконалити програми підготовки кадрів для державної служби та

професійного розвитку державних службовців за різними класифікаційними

ознаками, наприклад за рівнем освіти та ступенем професіоналізму;
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г) розробити та викласти в постанові Кабінету Міністрів України поділ державних

службовців за компетенцією і за обсягом їх повноважень на керівний склад,

фахівців і допоміжний персонал із врахуванням їх посадових обов’язків.

3. Важливим є використання досвіду країн Близького Сходу та його

імплементації за такими напрямами:

визначення статусу державного службовця в якості трудо-правового;

встановлення та нормативно-правове закріплення системи тестувань при

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

метою визначення рівня професіоналізму працівників державної служби та

надання їм можливості переходу на більш оплачувану посаду;

створення єдиного централізованого органу виконавчої влади з питань

працевлаштування державних службовців;

розширення трудових прав працівників державної служби шляхом

затвердження колективно-договірної форми правового регулювання трудових

відносин працівників державної служби;

прийняття Етичного кодексу державного службовця України з метою

ефективного виконання даними працівниками своїх трудових обов’язків;

закріплення за державним службовцям права на об’єднання у профспілкові

організації. Даний захід можливо здійснити шляхом доповнення Закону України

«Про державну службу» положенням про можливість державних службовців

об’єднуватися у професійні спілки та професійні союзи та закріплення відсильної

норми до діючого Кодексу законів про працю, який затверджує порядок

утворення, а також повноваження профспілок;

створення органу, який здійснюватиме організацію та проведення заходів

соціального партнерства, зокрема колективних переговорів;

реформування Національної академії державного управління;

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;
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надання статусу державних службовців деяким категоріям працівників. З

цією метою Кабінету Міністрів України необхідно прийняти відповідну

постанову, в якій передбачався б чіткий перелік осіб, що вважаються

працівниками державної служби;

створити Корпус вищих державних службовців України, який включав би у

себе керівні посади вищих органів державної служби, таких як міністерства,

відомства, головні управління, дипломатичні представництва тощо.
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РОЗДІЛ 5

ВДОСКОНАЛЕННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ІЗ

МІЖНАРОДНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

5.1 Оптимізація законодавчої техніки гармонізації національного

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців із

міжнародним законодавством

Проблема оптимізації законодавчої техніки гармонізації національного

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до

міжнародного законодавства є комплексною. Вона прямо або опосередковано

охоплює зміст механізмів і методи державного управління, державну службу,

кадрову політику, стратегічне управління, вибір державної політики [327, с. 149].

Епізодичний, безсистемний, без урахування науково обґрунтованих висновків,

пропозицій і рекомендацій розгляд теоретико-методологічних проблем

оптимізації законодавчої техніки гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців до міжнародного

законодавства, інтенсивної соціальної самоорганізації зумовили вибір теми. Крім

того, об’єктивна потреба у розробці сучасних методів та моделей оптимізації,

реформування, модернізації системи державного управління, впливу динамічних

викликів конкурентного середовища країни також обґрунтовують вибір

досліджуваної тематики.

Громадянське суспільство України на даний момент констатує, що

нормативно-правове забезпечення праці державних службовців до міжнародного

законодавства до цього часу не стало взірцем встановлення державного захисту

прав та свобод такої специфічної категорії державних управлінців як державні

службовці.

Актуальність дослідження обраної теми зумовлюється відсутністю

системних національних механізмів оптимізації законодавчої техніки гармонізації
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національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців

до міжнародного законодавства. Вирішенню зазначених проблемних питань

допоможе детальне вивчення та аналіз міжнародно-правового регулювання

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців, поступова

адаптація вітчизняного законодавства до міжнародних, у тому числі, і

європейських стандартів здійснення нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців, а згодом і повноцінна імплементація норм міжнародних

документів у цій сфері.

Необхідність визначення напрямів оптимізації законодавчої техніки

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців до міжнародного законодавства, що, у свою чергу, призведе до

підвищення якості надання адміністративних, управлінських послуг та рівня

добробуту населення України в цілому, обґрунтовують актуальність і важливість

даного дослідження.

Система законодавчої техніки гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців перебуває лише у стадії

формування. Відсутність сталих засад застосування відповідних інструментів

законодавчої техніки гармонізації національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців створює передумови для їх політизації,

порушень прав державних службовців у зв’язку з відсутністю чіткої нормативної

бази регулювання їх праці, корупції, що, як наслідок, перешкоджають розвитку

демократії в Україні, наближенню її до європейських стандартів.

Побудова демократичного суспільства в Україні неможлива без створення

досконалої системи законодавчої техніки гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців. Така система ґрунтується,

насамперед, на відповідних нормах внутрішнього (національного) законодавства

та міжнародних нормативно-правових актах, до яких приєдналася Україна. Їх

аналіз дає підстави стверджувати, що в цілому в Україні існує правова основа,

необхідна для функціонування системи законодавчої техніки гармонізації

національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців.



316

Так, до численного законодавчого масиву чинних нормативно-правових актів

України, які так чи інакше регулюють працю державних службовців, відносяться

наступні: Конституція України [328]; Кодекс законів про працю України [329];

новий Закон України «Про державну службу» [45]; Типові правила внутрішнього

службового розпорядку, затверджені наказом Національного агентства України з

питань державної служби [330]; Закон України «Про охорону праці» [331]; Закон

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які

спричинили втрату працездатності» [332]; Положення про проведення щорічного

профілактичного медичного огляду державних службовців [333]; Загальні вимоги

стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників [334]; Довідник

типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців

[335]; Рекомендації з організації праці державних службовців в органах

виконавчої влади [336]; Загальний порядок проведення щорічної оцінки

виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань

[337]; Порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам

місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток [338]; Методичні

рекомендації з розроблення профілів професійної компетентності посад

державної служби у державних органах [339] та інші.

Варто також наголосити, що сьогодні в національному трудовому

законодавстві України враховуються вимоги 62 Конвенцій Міжнародної

організації праці (далі – МОП). Лише за роки незалежності було ратифіковано 18

конвенцій, в яких містяться положення стосовно міжнародного досвіду

гуманізації трудової сфери. Серед них можна виділити такі принципово важливі

для сфери забезпечення праці державних службовців як Конвенція МОП № 159

про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів 1983 року, яку було

ратифіковано Законом України від 06.03.2003 [340], Конвенція МОП № 47 про

скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень 1935 року, яку було

ратифіковано 09.06.1956 [341], Конвенція МОП № 52 про щорічні оплачувані

відпустки 1936 року, яку було ратифіковано 11.08.1956 [342], Конвенція МОП №
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95 про охорону заробітної плати 1949 року, яку було ратифіковано 30.06.1961

[343], Конвенція МОП № 132 (переглянута) про оплачувані відпустки 1970 року,

яку було ратифіковано Законом України від 29.05.2001 [344], Конвенція МОП №

131 про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням

країн, що розвиваються 1970 року, яку було ратифіковано Законом України від

19.10.2005 [345].

Ці та інші Конвенції МОП визначають мінімальні стандарти основних

трудових прав всіх категорій працівників, в тому числі і державних службовців,

вони знайшли своє відображення як у Кодексі законів про працю України [329],

так і в чинному Законі України «Про державну службу» [45]. Роль і значення

конвенцій у регулюванні праці державних службовців важко переоцінити.

Врахування вимог міжнародних документів у сфері нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців шляхом реформування національної

правової системи та поступового приведення всієї сукупності нормативно-

правових актів у відповідність до європейських та міжнародних стандартів

забезпечення праці державних службовців дозволить визначити єдині та

загальноприйняті правові, соціально-економічні, організаційно-технічні та інші

заходи та засоби забезпечення праці державних службовців під час практичного

виконання ними завдань і функцій держави.

Однак наявність такого численного масиву як національного, так і

міжнародного нормативного матеріалу ще не є свідченням ефективного

здійснення державної служби в країні. Міжнародні зобов’язання, які взяла на себе

Україна щодо реформування системи органів державної влади, служать

надійними гарантіями як виконання закріплених у вищенаведених актах норм, так

і здійснення демократичних перетворень загалом.

Варто наголосити, що проблеми оптимізації законодавчої техніки

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців до міжнародного законодавства залишаються дискусійними як серед

вчених-правників, так і серед юристів-практиків. Більше того, ні в юридичній

науці, ні в законодавстві немає систематизованих і єдиних напрямів та підходів до
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організації праці державних службовців, відсутня  також 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.

При проведенні аналізу змісту категорії «оптимізація» слід керуватися

тими загальними напрацюваннями, що містяться у різних науках, а потім перейти

до розгляду цієї категорії у контексті системи державного управління.

За своїми лінгвістичними коренями термін «оптимізація» є

спорідненим із словами «оптимальний» та «оптиміст», етимологічно поняття

«оптимізація» походить від лат. «optimus», що означає «найкращий» [346], та

споріднене у цьому розумінні з поняттям «оптимальний», тобто таким,

що найбільше виповідає певним умовам і вимогам, є найкращим

із можливого [347, с. 126]. Відповідно, «оптимізація – це процес: 1) вибору

найкращого з можливих варіантів; 2) приведення системи, обладнання тощо у

найкращий (оптимальний) стан» [3, с. 943].

У наведених визначеннях є певна цінність, проте повністю з ними не

можна погодитись. Так, справді, підхід до тлумачення оптимізації через «ціль-

результат» у принципі є прийнятним, однак обрання відповідного варіанта не

може бути кінцевим результатом, головною метою, бо в такому разі поза увагою

залишається справжня мета – поліпшення стану справ або системи. Іншими

словами, мета оптимізації полягає не лише в обранні найкращого варіанта,

оскільки її завдання та цілі значно глибші [3, с. 944].

У Великому тлумачному словнику сучасної української

мови надано таке визначення терміна «оптимізація»: «Це приведення до

досконалого вигляду» [31, с. 851]. Однак хочемо зауважити, що при обранні

такого підходу до визначення поняття «оптимізація» потрібно пам’ятати, що

досконалість потребує розробки критеріїв, що є процесом трудомістким та

відповідальним, оскільки саме від їх правильного підбору залежить ефективність

функціонування певної системи.
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Оптимізацію ще також визначають як процес прийняття оптимальних

рішень, процес пошуку екстремуму (глобального максимуму або мінімуму)

певної функції або вибору найкращого (оптимального) варіанту із безлічі

можливих [348, с. 265]. Таке визначення, по суті, мало відрізняється від

попередніх.

І.О. Кульчій впевнена, що будь-яка система може бути оптимізована,

тобто доведена до певного позитивного рівня свого функціонування. Під

оптимізацією вона розуміє не досягнення найвищого рівня розвитку системи, а

досягнення максимально допустимого значення ефективності, за умови стійкого і

якісного режиму роботи системи [349]. На нашу думку, для досягнення

максимально допустимого значення ефективності важливе значення має не лише

стійкий та якісний режим роботи системи, а й врахування тих причин та умов, за

яких існує така система чи стан.

Існують ще й інші точки зору на проблему визначення сутності

поняття «оптимізація». Так Т.А. Ільїна стверджує, що оптимізація – це ступінь

відповідності організаційної сторони системи тим цілям, для досягнення яких

вона створена. При цьому науковець підкреслює, що оптимальність може бути

досягнута тільки для конкретних умов конкретної системи [350, с. 51].

Упевнені, що оптимізацію не слід ототожнювати із ступенем

відповідності системи тим цілям, для досягнення яких вона створена, оскільки

про оптимізацію можна говорити лише тоді, коли всі цілі досягаються при

мінімальних витратах. Таким чином, ефективність як співвідношення між цілями

та задіяними засобами є кінцевою метою оптимізації. У той же час, оптимізація –

засіб досягнення ефективності системи або процесу.

Незважаючи на доволі велику чисельність дефініцій оптимізації, які

містяться в різних наукових сферах, можна спостерігати незначне різноманіття їх

інтерпретацій. Враховуючи позитивні моменти та недоліки наданих вище

визначень даної категорії, ми дійшли до висновку, що оптимізація – це процес

досягнення максимально можливого значення ефективності функціонування
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певного явища, який відбувається з урахуванням причин та умов, за яких існує

таке явище.

Якщо ж говорити про оптимізацію в контексті обраної нами теми, то варто

зазначити, що окремі складові поняття «оптимізація законодавчої техніки

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців до міжнародного законодавства» були предметом дослідження

багатьох як вчених-адміністративістів, так і вчених-трудовиків, однак на сьогодні

все ж не існує єдиного, загальноприйнятого визначення, що пов’язано, перш за

все, з відсутністю законодавчого закріплення цієї категорії.

Досліджуючи питання нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців, не слід забувати, що державою попередньо визначаються

основні трудові права та обов’язки державного службовця, в той час коли трудові

функції звичайних працівників залежать переважно від побажань та вимог

роботодавця. З цього приводу слід також навести одне з положень Основного

Закону України – статтю 3 – у якій проголошено, що утвердження і забезпечення

прав і свобод людини є головним обов’язком держави [328].

Незважаючи на таку надважливість законодавчого закріплення трудо-

правового статусу державних службовців [351, с. 143], станом на сьогодні ані

нормативна база, ані наукова юридична література не дають чіткого та

обґрунтованого визначення поняття «нормативно-правове забезпечення праці

державних службовців», що в основному пов’язано з існуванням численних,

несистематизованих підходів до розуміння лише окремих аспектів праці

державних службовців.

Таким чином, під оптимізацією законодавчої техніки гармонізації

національного нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців до міжнародного законодавства слід розуміти процес, при якому

мінімальний показник якості праці державних службовців забезпечує досягнення

найвищих результатів діяльності державних органів, в яких вони працюють, в

умовах адаптації цілого масиву національних законів та підзаконних нормативно-

правових актів у сфері службово-трудових відносин до міжнародних стандартів
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нормативно-правового регулювання праці такої категорії працівників. Таке

визначення найбільш лаконічно та доступно визначає дійсну сутність

досліджуваного явища.

З цього приводу слід також наголосити на необхідності звернення до

міжнародних стандартів. Норми-стандарти, які закріплені в офіційних документах

міжнародних організацій, зокрема МОП, є дієвими засобами забезпечення

ефективності міжнародних інтеграційних процесів. Однак саме по собі

закріплення в міжнародних актах певних вимог до здійснення нормативно-

правового регулювання праці державних управлінців не може стати причиною

якісних змін в національному законодавстві. Для цього слід провести колосальну

роботу щодо їх дослідження та вивчення питання імплементації в національну

правову систему.

Проаналізувавши та систематизувавши нечисленні позиції правників-

теоретиків, які містяться в науковій юридичній літературі, а також цілу низку

міжнародних норм-стандартів, виділимо такі основні підходи до оптимізації

законодавчої техніки гармонізації національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців до міжнародного законодавства:

1) чітке закріплення та реальна практична реалізація повноважень

виборного органу первинної профспілкової організації, який діє в державному

органі.

Необхідно зазначити, що питання самої діяльності профспілкових

організацій у державних органах від часу здобуття Україною незалежності і аж до

недавнього часу неодноразово замовчувалось та залишалось поза увагою

українського законодавця, незважаючи на існування позитивних практик сусідніх

європейських, цивілізованих країн. Однак з цього приводу варто також

зауважити, що і міжнародна спільнота пройшла нелегкий та довгий шлях до

нормативного закріплення права профспілкових організацій державних

службовців.

Ще у 1948 році Конвенція МОП № 87 про свободу асоціації та захист

права на організацію закріпила можливість організацій працівників державного
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управління, поряд з організаціями працівників приватного сектора,

використовувати ефективні засоби захисту професійних інтересів їх членів.

Однак, зважаючи на норму ст. 9 вищезазначеної Конвенції, яка дозволяла країнам

самостійно визначати, якою мірою передбачені в ній гарантії застосовуватимуться

до працівників галузі державного управління, і, насамперед – збройних сил і

поліції, ця категорія працівників у різних країнах все ж не могла практично

реалізувати своє право на свободу асоціації та захист права на організацію [352].

Серед причин такого становища О.М. Потроє називає існування на той

час переконання, що державні службовці пов’язані з владою держави, а тому не

можуть бути прирівняні у правах до працівників приватного сектору. Головним

призначенням державних службовців є підтримка верховенства закону та

реалізація державної політики, а отже, вони мусять мати високі ціннісні стандарти

і єдине покликання – працювати на загальний інтерес [353].

Необґрунтоване припущення, що державні службовці наділені

особливим статусом та обов’язками, які за свою суттю та функціональним

призначенням є несумісними з членством у професійних організаціях, стали

причиною появи такого роду обмежень. Окрім цього, негативним фактором для

запровадження добровільних, соціально-правових організацій державних

службовців слугувала ситуація зростання чисельності чиновників, множення

державних структур, що в кінцевому рахунку спричинило суттєве збільшення

витрат на управління. Це все в сукупності стало підставою для багаторічної

дискримінації державних службовців щодо права на асоціацію. Фактично

протягом багатьох років вони були позбавлені належного захисту у сфері

соціально-трудових відносин.

Потреба в ефективному врегулюванні проблемних аспектів реалізації

прав державних службовців у сфері праці, необхідність створення умов для

ефективних трудових відносин між державними органами та організаціями

працівників таких органів стали основною причиною прийняття МОП

спеціальних стандартів соціального діалогу в галузі державного управління. З

цією метою 07 червня 1978 року Генеральна конференція МОП прийняла
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Конвенцію № 151 про захист права на організацію та процедури визначення умов

зайнятості на державній службі [354] та Рекомендацію № 159 про процедури

визначення умов зайнятості на державній службі [355]. Ці два нормативних акти

становлять ядро міжнародно-правового регулювання проблематики участі

державних службовців у соціальному діалозі через залучення власних соціально-

правових організацій, діяльність яких спрямована на захист трудових прав

державних службовців.

Конвенція № 151, яка містить прогресивні положення встановлення

захисту інтересів державних службовців та розвитку соціального діалогу в галузі

державного управління, набрала чинності для України тільки 1981 року. А

наприкінці 2015 року положення, які стосуються захисту права на організацію

державних службовців, що включають також процедури участі представників

державних службовців у визначенні умов зайнятості, переговорів між сторонами

та процедури урегулювання спорів, громадянських та політичних прав державних

службовців, були враховані українським законодавцем у новому Законі України

«Про державну службу» [45]. У раніше чинному Законі України «Про державну

службу» [356] 1993 року за державними службовцями навіть [357, с. 7] не

закріплювалося право на участь у профспілкових організаціях. Головним

досягненням цього документа було встановлення права працівників сфери

державної служби на організацію (профспілку) та визначення переліку, хоча і не

систематизованого, повноважень такої організації державних службовців.

Профспілки, беручи участь у захисті прав на державну службу, будучи

у складі Комісії з питань вищого корпусу державної служби та конкурсної комісії

[358, с. 68], беручи участь у затвердженні правил внутрішнього службового

розпорядку та виконуючи інші не завжди соціально суттєві функції, не наділені

головною якістю, яка повинна бути їм притаманна з урахуванням сфери їх

існування – незалежністю організацій державних службовців від державних

органів влади. Таке положення не закріплено в новому Законі України «Про

державну службу» [45], хоча воно існує в Конвенції МОП № 151 про захист права
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на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі

[354].

Аналіз законодавчих положень нового нормативного документа, який

встановлює правові основи діяльності державної служби в Україні та закріплює

головні засади трудової діяльності державних службовців, дає підстави

стверджувати про недостатнє залучення профспілок у трудову сферу державних

службовців. Про це, зокрема, свідчить те, що виборний орган первинної

профспілкової організації не бере участі, навіть номінальної, у процедурах: 1)

звільнення державних службовців; 2) регулювання зміни істотних умов служби;

3) відкликання з щорічної основної та додаткової оплачуваної відпусток тощо.

У зв’язку з цим видається доцільним доповнити ч. 1 ст. 43 Закону

України «Про державну службу» [45] абзацом такого змісту: «У разі зміни

істотних умов служби суб’єктом призначення видається відповідний акт,

узгоджений з відповідною організацією профспілки».

Частину 5 ст. 66 Закону України «Про державну службу» [45] слід

доповнити положенням такого змісту: «Звільнення з посади державної служби на

підставі вищенаведених норм допускається за попередньою згодою первинної

профспілкової організації, членом якої є державний службовець».

Частину 1 ст. 60 Закону України «Про державну службу» [45] викласти у

такій редакції: «Державні службовці, за їх згодою, можуть бути відкликані з

щорічної основної та додаткової оплачуваної відпусток за рішенням суб’єкта

призначення, погодженого з відповідною організацією профспілки».

Залучення організацій державних службовців у такі важливі сфери трудової

діяльності є надзвичайно важливим. Саме тому змістовне оновлення та

нормативне закріплення переліку повноважень організацій державних службовців

в спеціальному законодавчому акті, що регулює особливості здійснення

державної служби, є не тільки вимогою часу, перевіреною практикою

міжнародної спільноти, а й сучасним напрямом оптимізації законодавчої техніки

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців до міжнародного законодавства;
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         2)    законодавче закріплення та реальна реалізація права державних

службовців на страйк.

Поряд з питанням про умови забезпечення права на свободу асоціації

окреме питання у сфері оптимізації законодавчої техніки гармонізації

національного нормативно-правового регулювання праці державних службовців

займає право персоналу сфери державного управління на страйк – одне з

найбільш спірних питань у сфері регулювання праці державних службовців.

Хоча жодна конвенції чи рекомендація МОП не містить прямого

дозволу на визнання права на страйк [359], все ж Міжнародна організація праці

неодноразово наголошувала на важливості визнання права на страйк у країнах-

членах МОП як основного права працівників та їх організацій. За визначенням

Комітету експертів МОП страйк як форма діяльності організацій працівників

являє собою колективне право, яке здійснюється, коли йдеться про працівників,

групу осіб, які прийняли рішення не працювати, з тим, щоб їх вимоги були

задоволені [360, с. 65].

Варто також зауважити, що Міжнародна конференція праці в двох

своїх резолюціях, які визначають основні принципи політики МОП, наголосила на

важливості визнання права на страйк у країнах-членах МОП [361, с. 17]. У

Резолюції про скасування антипрофспілкового законодавства в країнах-членах

МОП (1957 р.) Міжнародна організація праці закликала держави ухвалити закони,

які забезпечують ефективну й безперешкодну реалізацію працівниками

профспілкових прав, включаючи право на страйк [362, с. 49]. Резолюція МОП про

права профспілок та їх зв’язки з громадянськими свободами (1970 р.)

запропонувала адміністративній раді доручити Генеральному секретарю вжити

заходів для того, «щоб розглянути можливість подальших дій для забезпечення

повного й загального дотримання прав профспілок у найширшому сенсі» з

особливим ухилом, окрім усього, на «право на страйк». За оцінками Комітету зі

свободи об’єднань МОП, страйк є важливим правом і одним серед головних

засобів, за допомогою якого працівники та їхні об’єднання на законних підставах

просувають і захищають свої економічні і соціальні інтереси [363].
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Таким чином, право на страйк, в тому числі і державних управлінців,

визнається в міжнародних актах. Це зумовлено тим, що такі явища, як конфлікти,

припинення роботи, зниження темпів роботи чи інші форми страйкової боротьби,

поширені як у державному, так і в приватному секторі. Однак цивілізовані країни-

учасниці МОП пішли шляхом не повної заборони та невизнання права на страйк

за такою особливою категорією працівників як державні службовців, а обмежили

його реалізацію.

Однак в Україні, зокрема в чинному на сьогодні Законі України «Про

державну службу» [364], встановлена пряма заборона участі державних

службовців у страйках (як і в старому законі) [45], оскільки така діяльність, на

думку українського законодавця, перешкоджатиме нормальному функціонуванню

державного органу [365, с. 36], а отже, негативно впливатиме на міцність

державної дисципліни, забезпечення гармонії суспільних і економічних відносин

[366, с. 80]. Більше того, в Україні, крім вказаного закону, діє близько 20 законів,

якими забороняються проведення страйків (наприклад, Закон України «Про

автомобільний транспорт»[367], Закон України «Про електроенергетику» [368] та

інші).

Очевидно, що положення цих законів суперечать як нормам

Конституції України, так і вимогам міжнародної трудової спільноти [369, с. 94].

Так в ст. 44 Основного Закону України закріплене право кожного, хто працює, на

страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів [24]. Перебування

осіб на державній службі і виконання ними особливих службово-трудових

функцій не повинно обмежувати їх у конституційних правах та свободах.

Варто наголосити ще і на тому факті, що згідно з пунктом 4 статті 6

Європейської соціальної хартії (переглянутої) ETS № 163, яка була ратифікована

Україною 21 грудня 2006 року, державні службовці можуть користуватися правом

на страйк [370]. Таким чином, законодавче закріплення права усіх державних

службовців на страйк сприятиме приведенню українського трудового

законодавства у сфері права на страйк у відповідність до міжнародних стандартів.
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У зв’язку з цим ч. 5 ст. 10 Закону України «Про державну службу» [45]

слід викласти у такій редакції: «Державний службовець має право організовувати

та брати участь у страйках відповідно до положень Закону України «Про

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [371].

В обґрунтування важливості та необхідності закріплення права на

страйк за державними службовцями хочеться ще додати, що, зважаючи на

незадовільний стан забезпечення праці державних службовців, що пов’язано як з

відсутністю належного правового регламентування, так і матеріальною

складністю, а подекуди неможливістю забезпечення достатнього регулювання

праці державних службовців, оголошення та проведення страйку видається чи не

єдиним і найдієвішим способом як привернення уваги вищих посадових осіб

держави і громадськості до проблем державної служби, так і вирішення цих

проблем. Залежність службовців від держави в плані отримання заробітної плати

за рахунок бюджетних коштів не повинно розглядатись як перешкода або

стримуючий фактор для проведення ними страйку у випадку порушення

державою в особі керівників органів їхніх конституційних прав та свобод. Тому

теза про те, що державний службовець обмежений у вимогах до держави,

оскільки сам уособлює державу, є однозначно дискримінаційною, а тому не може

більше використовуватись українським законодавцем для обґрунтування

заборони закріплення права державних службовців на страйк;

        3)      законодавче закріплення права державного службовця на заробітну

плату, що забезпечує достатній життєвий рівень для нього та його сім’ї.

Особливе місце серед міжнародних нормативних актів, які серед

іншого регулюють питання оплати праці працівників, в тому числі і державних

службовців, займає Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною

Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року [372]. Стаття 23 Декларації присвячена

трудовим правам і у ч. 3 наголошено, що працівник має право на справедливу та

задовільну винагороду, яка забезпечує гідне існування його самого та його родини

і яка, у разі необхідності, доповнюється іншими засобами соціального захисту. Її

логічне продовження – ч. 1 ст. 25 декларує права кожної людини на такий
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життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне

соціальне обслуговування, який потрібний для підтримки здоров’я та добробуту

його сім’ї. Аналогічні норми містить Міжнародний пакт про економічні, соціальні

і культурні права від 16 грудня 1966 року [373].

Основні фундаментальні положення Декларації та Пакту увійшли до

Конституції України та Кодексу законів про працю [374, с. 163]. Зокрема ст. 3

КЗпП містить основні трудові права працівників, серед яких право громадян

України на працю, що забезпечується державою [29]. Однак О.В. Валецька

зауважує на істотній різниці в положеннях міжнародного регулювання та

вітчизняного законодавства стосовно визначення справедливої та достойної

винагороди: Конституція України і Кодекс наголошують на оплаті праці не нижче

встановленого державою мінімального розміру, а така правова позиція не сприяє

зростанню заробітної плати, оскільки орієнтується на межу виживання, а не

гідного існування та розвитку не тільки самого працівника, але і його родини

[375, с. 48].

Слід також відзначити, що спеціальний закону у сфері регулювання

праці державних службовців також не використовує формулювання «заробітна

плата, яка забезпечує достатній рівень життя» [376, с. 113]. У ч. 1 ст. 50 Закону

України «Про державну службу» говориться про те, що держава забезпечує

достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання

посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, доброчесної та

ініціативної роботи [45]. З наведеного випливає, що рівень оплати праці повинен

відповідати рівню виконанню посадових обов’язків та стимулювати професійне

зростання. Однак поняття «достатній рівень оплати праці» змістовно входить в

поняття «забезпечення достатнього життєвого рівня». Таке, на перший погляд,

незначне відхилення від термінології, на думку О.В. Валецької, в кінцевому

рахунку може негативно вплинути на розвиток економічної та соціальної сфери, а

також на процес інтеграції України до міжнародної співдружності [375, с. 48].

У зв’язку з цим положення ч. 1 ст. 50 Закону України «Про державну

службу» [45] слід викласти таким чином: «Державний службовець має право на
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заробітну плату за виконану роботу, що забезпечує достатній життєвий рівень

для нього та його сім’ї, та сплату її своєчасно та в повному розмірі».

Таким чином, всі основні питання, пов’язані з оплатою праці

державних службовців, повинні бути законодавчо закріплені в новому Законі

України «Про державну службу» [45] та відноситися до числа пріоритетних

завдань. Це мусить забезпечити соціальний захист державних службовців від

надзвичайної інтенсифікації праці та в цілому від посилення експлуатації;

4) закріплення на законодавчому рівні обов’язку державних службовців

проходити щорічний профілактичний медичний огляд, в тому числі і на

туберкульоз, а також забезпечення дієвості виконання такого обов’язку.

Ще одним напрямом оптимізації законодавчої техніки гармонізації

національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців

до міжнародних стандартів є закріплення на законодавчому рівні, в Законі

України «Про державну службу», обов’язку державних службовців проходити

щорічний профілактичний медичний огляд, в тому числі і на туберкульоз, та

забезпечення дієвості цього положення шляхом встановлення дисциплінарної

відповідальності за ухилення від проходження щорічного профілактичного

медичного огляду у вигляді зауваження з подальшим відстороненням такого

працівника від роботи без збереження заробітної плати.

В обґрунтування такого підходу хочемо зазначити той факт, що

питання поширення туберкульозу в Україні стоїть дуже гостро [377, с. 2],

свідченням чого є дані, згідно з якими Україна у рейтингу ВООЗ посідає друге

місце у Європі після Росії із пріоритетності боротьби з туберкульозом [378].

Державні ж службовці в процесі виконання своїх обов’язків безпосередньо

контактують з багатьма людьми, які звертаються в органи державної влади з

метою реалізації своїх законних прав та інтересів.

У зв’язку з тим, що таке масове поширення туберкульозу становить

загрозу національній безпеці країни, є однією з причин втрати працездатності,

здоров’я, причиною інвалідності та смертності населення, видається доцільним

закріплення в Законі України «Про державну службу» норми, відповідно до якої
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всі державні службовці повинні проходити обов’язкові профілактичні медичні

огляди, в тому числі і на туберкульоз. Більше того, крім закріплення такої норми

у спеціальному законі, потрібно також внести зміни в чинний Закон України «Про

протидію захворюванню на туберкульоз» [379], зокрема в ч. 3 ст.  9, і викласти її

в такі редакції: «3. Обов’язковим профілактичним медичним оглядам на

туберкульоз підлягають: 1) державні службовці всіх рівнів –щороку».

Закріплення і виконання такої норми сприятиме захисту здоров’я як державних

службовців, так і осіб, які звертаються за наданням службовцями

адміністративних послуг, від зараження туберкульозом та вчасному виявленню

такої хвороби. Окрім того, така норма сприятиме практичній реалізації положень

Регламенту (ЄC) № 1568/2003 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня

2003 року про допомогу в боротьбі з хворобами бідності (ВІЛ/СНІД,

туберкульозом та малярією) в країнах, що розвиваються [380].

Варто також зазначити, що для державних службовців спільним

наказом МОЗ України, Головного управління Державної служби України та

Державного управління справами від 18.02.2003 № 75/24/1 (зареєстрований в

Мін’юсті України 06.03.2007 за № 184/7505) затверджено Положення про

проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних

службовців, яке встановлює єдиний порядок проведення щорічного

профілактичного медичного огляду державних службовців лікувально-

профілактичними закладами за переліком, що визначається управліннями

охорони здоров’я обласних державних адміністрацій за погодженням з Головним

управлінням організації медичної допомоги населенню МОЗ України [333].

Незважаючи на те, що цей наказ був прийнятий ще 2003 року, на сьогоднішній

день можемо спостерігати картину часткового його виконання окремими

органами державної влади, а тому виникла необхідність запровадження дієвого

механізму забезпечення проходження всіма державними службовцями

періодичного профілактичного медичного огляду з метою збереження здоров’я як

самих державних службовців, так і осіб, які звертаються до них з метою реалізації

свої прав та законних інтересів.
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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 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.

Можливо, для деяких правників-теоретиків такий напрям оптимізації

законодавчої техніки гармонізації національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців до міжнародних стандартів може

видатися дещо суперечливим, однак тільки радикальні кроки призведуть до

ефективних змін в організації праці державних службовців, які є необхідними у

зв’язку із важливістю тих службово-трудових функцій, які вони виконують.

Підсумовуючи, ми хотіли б зазначити, що необхідність формулювання

шляхів оптимізації законодавчої техніки гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців до міжнародних стандартів

обумовлена докорінними змінами всієї системи суспільних відносин, що

відбуваються в Україні у зв’язку з формуванням ринкових відносин та соціально-

економічних перетворень, а також у зв’язку з реформуванням національної

правової системи шляхом підписання нашою державою Угоди про асоціацію з

Європейським Союзом, де одним із актуальних питань є питання реформування
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та гармонізації трудового законодавства  відповідно до законодавства ЄС та його

держав-членів, а також поступовим входженням у міжнародну трудову спільноту.

Сучасна тенденція демократизації публічних відносин, що зумовлює

зміну ролі держави в управлінні справами суспільства, потребує формулювання

напрямків оптимізації законодавчої техніки гармонізації національного

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до міжнародних

стандартів. На основі проведеного дослідження нами було надано визначення

понять «оптимізація» та «оптимізація законодавчої техніки гармонізації

національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців

до міжнародних стандартів». Виокремлено позитивні та негативні аспекти

існуючих в науковій юридичній літературі напрямки оптимізації законодавчої

техніки гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців до міжнародних стандартів, сформульовано конкретні

пропозиції щодо шляхів удосконалення системи забезпечення праці державних

службовців.

На основі проведеного дослідження нами було сформульовано

конкретні пропозиції щодо шляхів удосконалення законодавчої техніки

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців до міжнародних стандартів. Такими напрямами є: 1) чітке закріплення

та реальна практична реалізація повноважень виборного органу первинної

профспілкової організації, який діє в державному органі; 2) законодавче

закріплення та реальна реалізація права державних службовців на страйк; 3)

законодавче закріплення права державного службовця на заробітну плату, що

забезпечує достатній життєвий рівень для нього та його сім’ї; 4) закріплення на

законодавчому рівні обов’язку державних службовців проходити щорічний

профілактичний медичний огляд, в тому числі і на туберкульоз, а також

забезпечення дієвості виконання такого обов’язку.

Було також встановлено, що чинне трудове законодавство не враховує

специфіки правового становища державних службовців, що відобразилось у

існуванні безлічі нормативно-правових актів різної юридичної сили, що, з одного
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боку, характеризуються наявністю суперечностей, дублюванням положень, а з

іншого – існуванням значної кількості прогалин, а тому потребує удосконалення.

5.2 Тенденції розвитку гармонізації національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців із міжнародним законодавством

Одним із пріоритетних напрямів державної політики є встановлення та

вдосконалення тенденцій розвитку національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців до міжнародного законодавства, а

також гармонізація. Державні службовці – особлива категорія працюючих, на

яких поширюється спеціальне законодавство [381, с. 114]. Праця державних

службовців потребує чималих зусиль, а також високо кваліфікаційного

професійного рівня та ділових якостей. Тому встановлюються законодавчі вимоги

до праці державних службовців, а нормативно-правове забезпечення  їх праці має

свою впорядковану структурну організацію, яка повинна відповідати

національному та міжнародному законодавству. Правовідносини, пов’язані із

працею державних службовців, знаходяться у постійному русі, тобто їх розвиток

пов’язаний із розвитком держави та суспільства. Процес розвитку держави та

суспільства нерозривно пов’язаний із нормами, які приймаються у національному

законодавстві, а також із нормами міжнародного законодавства, які

імплементуються в українське національне законодавство. Таким чином,

досліджуючи та вивчаючи тенденції розвитку міжнародного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців, можемо зазначити, що  стає

можливим гармонізація та визначення головних напрямів їх розвитку для

національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців.

Актуальність теми дослідження полягає у вивченні основних тенденцій

розвитку національного нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців та визначенні напрямів гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців, а також встановленні
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основних тенденції розвитку гармонізації національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців до міжнародного законодавства. На

сьогодні питання основних тенденцій розвитку гармонізації національного

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до

міжнародного законодавства набуває великого значення в контексті

реформування державної служби. Адже це дає змогу дослідити можливі аспекти,

напрями та тенденції розвитку гармонізації національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців, а також встановити наявність спільних

та відмінних рис між національним і міжнародним законодавством.

Окремі аспекти питання основних тенденцій розвитку гармонізації

національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців

до міжнародного законодавства досліджувалися в працях вчених-науковців, але

комплексного вивчення цього питання не було проведено.

Слід зазначити, що для встановлення тенденцій нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців, які регламентовані в чинному

законодавстві, необхідно дослідити тенденції розвитку гармонізації нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців на основі нормативно-

правових актів, що регламентують питання забезпечення праці державних

службовців в українському законодавстві.

Відповідно до основних конституційних положень та норм законодавства у

сфері державної служби однією із тенденцій розвитку гармонізації національного

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців є

систематизація та впорядкування законодавства, що регламентує нормативно-

правове забезпечення праці державних службовців. Ієрархічний порядок

нормативно-правових актів у сфері праці державних службовців побудований за

принципом: від найвищого до найнижчого [382, с. 418]. Зокрема на сьогодні

основу національного нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців складають наступні нормативно-правові акти: Конституція України,

Кодекс Законів про працю України, Закон України «Про державну службу», інші

закони та підзаконні нормативно-правові акти, а також міжнародні договори,
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згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Конституційні

положення гарантують кожному громадянину право на працю та право на

державну службу, крім того, визначають особливості правового статусу окремих

категорій державних службовців. Конституція України [24] закріплює, що кожний

громадянин має право на участь у здійсненні управління державними справами.

Аналізуючи правове закріплення праці державних службовців, зазначаємо, що

конституційні норми встановлюють однакове право щодо доступу на державну

службу всіх громадян [383, с. 11]. Таким чином, ця норма закріплена у

відповідності до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 16

грудня 1966 року [384]. Цей міжнародний нормативно-правовий акт передбачає,

що кожен громадянин має право брати участь у здійсненні державних справ як

безпосередньо, так і через представників без будь-яких дискримінацій та

обмежень [385, с. 68]. Таким чином, норми Конституції України щодо праці

державних службовців безпосередньо відповідають вимогам міжнародних

документів у цій сфері. Іншим важливим нормативно-правовим актом, що

стосується нормативно-правового забезпечення праці державних службовців, є

Кодекс законів про працю України [29]. Зазначений нормативно-правовий акт

визначає загальні положення щодо окремих аспектів праці державних службовців,

зокрема щодо загальних засад, якими керуються державні службовці, прийняття,

припинення державної служби, особливостей застосування заохочень та

дисциплінарних стягнень тощо.

Правові підвалини для подальшого розвитку праці державних

службовців створила Концепція адаптації інституту державної служби в Україні

до стандартів Європейського Союзу [249]. Цей нормативно-правовий акт

спрямований на закріплення правових основ для подальшого розвитку державної

служби та адаптації національного законодавства у цій сфері відповідно до

міжнародних стандартів [386, с. 49]. Аналізуючи цей нормативно-правовий акт,

зазначимо, що серед тенденцій розвитку національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців є проведення комплексних реформених

змін щодо оплати праці державних службовців, покращення правових принципів
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функціонування державної служби, покращення нормативно-правового

забезпечення відносно професійної етики державних службовців, вдосконалення

управління людськими ресурсами на державній службі.

Наступна основна тенденція розвитку нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців – реформа законодавчих норм оплати

праці державних службовців [249]. Оплата праці державних службовців має бути

конкурентоспроможною та сприяти заінтересованості до просування по службі

державних службовців [387, с. 13]. Основою має бути залежність заробітної плати

від кінцевих результатів роботи, а також ефективності реалізації функцій

управління [388, с. 210]. 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 пріоритетним у її структурі посадового окладу та

надбавок. У той же час для зростання результативності праці державних

службовців принципове значення матиме доплата за ранг у рамках однієї із

категорій посад. Структура заробітної плати праці державних службовців має

формуватися на засадах рівної оплати за однакову роботу.

Ще однією основною тенденцією нормативно-правового забезпечення

праці державних службовців є визначення особливостей надання державних

послуг [249], а саме нормативно-правове визначення сутності поняття «державні

послуги». Зважаючи на це, вдосконалення потребує нормативно-правове

закріплення професійної етики державних службовців. Крім цього, поняття,

процедури та підстав притягнення до відповідальності у разі порушення.

Вирішення зазначених питань має бути узгоджене із судовою реформою та

особливостями створення адміністративної юстиції. Всі ці заходи сприятимуть

ефективному захисту основоположних прав і свобод людини і громадянина.

Важливою основною тенденцією розвитку нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців є забезпечення ефективного

впровадження діяльності, пов’язаної із підготовкою, перепідготовкою та
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підвищенням кваліфікації державних службовців [249], що в результаті підвищить

управління в системі державної служби. Особливо це стосується системи

управління персоналом у державних органах. Для покращення нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців важливе значення матиме

цільова підготовка кваліфікованих кадрів за державним замовленням,

співробітництво із провідними освітніми закладами для реалізації підготовки та

перепідготовки державних службовців. Хоч і було оновлено законодавство, однак

на практиці досить часто норми положення застосовуються лише формально,

тому потребують більшої популяризації серед працівників державної служби. Цей

нормативно-правовий акт має на меті забезпечення праці державних службовців

та регулює особливості проведення навчання для державних службовців, він

спрямований на залучення на посади в державних органах висококваліфікованих,

відповідальних, ініціативних, культурних працівників, які виконують свої

службові обов’язки відповідально та компетентно, а також сприяють

впровадженню інноваційних та новітніх технологій і проектів у сфері державної

служби. Головним навчальним закладом є Національна академія державного

управління при Президентові України [389, с. 40]. Зазначений нормативно-

правовий акт встановлює порядок підготовки, підвищення кваліфікації та

перепідготовки державних службовці. Зокрема він визначає, за якими освітньо-

професійним програмами державні службовці мають навчатися, а також

встановлює проходження навчальних курсів, тренінгів, різноманітних семінарів,

порядок стажування державних службовців, а також самоосвіту для державних

службовців, підсумки якої підводяться на конкурсі «Кращий державний

службовець». У той же час, постанова КМУ «Деякі питання професійного

навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»

[390] визначає, що виконання державного замовлення для підвищення

кваліфікації державних службовців здійснюється поза конкурсом освітньо-

навчальними закладами, що перебувають у сфері управління Міністерства

фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства юстиції,
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Міністерства соціальної політики, Державного управління справами та Державної

фіскальної служби [391, с. 93].

Важливим нормативно-правовим актом, який регулює питання

тенденцій розвитку нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців, є Концепція розвитку законодавства про державну службу в Україні

[248]. Цей нормативно-правовий акт встановлює, що у розвитку сучасного

законодавства про державну службу є негативні фактори та тенденції, які

пов’язані із неналежним забезпеченням престижності професії державних

службовців, зауважуючи, що правовий статус, соціальне та матеріальне

забезпечення праці державних службовців не відповідають вимогам сучасності та

потребують кардинальних змін. Зазначений документ визначає основні проблемні

питання щодо праці державних службовців, зокрема стосовно відсутності

кар’єрних перспектив, суб’єктивного ставлення керівників, що створює правову

незахищеність, тяжких умов праці, які роблять державну службу не цікавою для

молоді та кваліфікованих спеціалістів. Порядок вступу на державну службу

недостатньо прозорий та відкритий. Всі вказані проблемні аспекти створюють

необхідність впровадження нових засобів та прийняття чітких законів, інших

нормативно-правових актів. З цією метою на законодавчому рівні потрібно

закріпити високі вимоги щодо професійності до претендентів на посади в системі

державної служби. Такі вимоги мають стосуватися рівня знань українського

законодавства у сфері державного управління, організації процесу роботи з

громадянами на засадах відкритості, гласності та об’єктивності. Важливе

значення має прийняття на державну службу та просування по ній. Для

вдосконалення цього напряму необхідно встановити дієві механізми підтримки

працівників, що мають досвід роботи, володіють та застосовують у своїй роботі

іноземні мови, підвищити законодавчі гарантії вступу на державну службу молоді

та осіб, які мають проблеми із станом здоров’я, але такий стан не перешкоджає

виконанню службових обов’язків державних службовців. Концепція [248]

встановлює, що для подальшого розвитку нормативно-правового забезпечення

праці державних службовців значущим є впорядкування посад державних
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службовців у залежності від обсягу повноважень, відповідальності, важкості

роботи. Тобто правовий статус державного службовця має надаватися

працівникам державних органів, діяльність яких пов’язана з виконанням

державних функцій, зокрема щодо проведення державної політики, сприяння

підготовці правових актів, виконання національного законодавства тощо.

Організаційно-правовий механізм повинен забезпечувати ефективність та

стабільність праці державних службовців, це стосується політичної нейтральності

та неупередженості державних службовців. Тобто на час зайняття посад

державних службовців особи не можуть перебувати у будь-яких політичних

партіях. Слід зазначити, що новий Закон України «Про державну службу» [45]

закріплює принцип політичної нейтральності державних службовців. На основі

Концепції [248] в Законі України «Про державну службу» визначено систему

оплати праці, виплату заробітної плати, зокрема шляхом підвищення значення

посадового окладу, пенсійного, соціального, житлового забезпечення для

державних службовців. Для створення сприятливих умов навчання державних

службовців має значення формування механізмів професійного навчання,

зростання кваліфікації, творчого розвитку шляхом постійного навчання,

стажування, підвищення кваліфікації без відриву від службових обов’язків,

оновлення програм професійної підготовки. Крім того, видається необхідним

встановити в законодавстві про державну службу різновиди дисциплінарних

правопорушень, особливості їх розслідування.

Значущим кроком на шляху розвитку нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців стало прийняття Положення про

Національне агентство України з питань державної служби [392]. Цим самим було

створено єдиний та функціональний орган, який всебічно та об’єктивно

забезпечує державну політику у сфері державної служби.

 Основні тенденції розвитку нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців закріплені у Стратегії реформування державної служби та

служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та

затвердженому плані заходів щодо її реалізації від 18.03.2015 № 227-р [393].
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Аналізуючи положення зазначеного нормативно-правового акта, слід зазначити,

що основною метою його  прийняття є вдосконалення нормативно-правового

забезпечення як державної служби, так праці державних службовців, а також

гармонізація та актуалізація законодавчих положень у сфері державної служби.

Для подальшого розвитку державної служби та підвищення заінтересованості до

посад державних службовців, а також створення дієвого механізму праці

державних службовців необхідно провести комплексні заходи, результатом яких

має стати належне нормативно-правове забезпечення праці державних

службовців, а також державної служби в цілому. Основними завданнями у цьому

контексті є виявлення та унеможливлення корупційних схем серед державних

службовців, проведення відкритого та прозорого конкурсу на посади державних

службовців з урахуванням ділових та професійних якостей та 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 в системі державної служби, що передбачає

підвищення значення компетентного органу в управлінні персоналом,

вдосконалення та кардинальне оновлення системи підготовки, підвищення та

перепідготовки кваліфікації державних службовців, застосування в праці

державних службовців сучасних методів праці та взаємодія між практичними

питаннями та науковими дослідженнями у сфері державної служби.

Серед тенденцій подальшого розвитку нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців є 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
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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.

Слід зазначити, що нещодавно прийнятий Закон України «Про

державну службу» відповідає вимогам, які передбачені в Стратегії та інших

нормативно-правових актах, що стосуються державної служби та праці державних

службовців.

Зазначаємо, що сучасне національне законодавство у сфері державної

служби в значній мірі відповідає вимогам сучасності, а також міжнародному

законодавству. Спеціальний закон щодо державної служби 1993 року був

застарілим нормативно-правовим актом та в більшості аспектів не відповідав

міжнародним стандартам державної служби. Слід зауважити, що вивчення

тенденцій розвитку національного нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців має важливе значення, адже наразі відбувається

реформування досліджуваної сфери відносин, внаслідок чого відбуваються зміни,

які стосуються праці державних службовців. Було прийнято новий закон щодо

державної служби, який встановив свої особливості нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців.

Тому тенденцією розвитку національного нормативно-правового

забезпечення державних службовців є прийнятий новий законопроект, що

регулює працю державних службовців у відповідності до міжнародних стандартів

[45]. Розглянемо детальніше цей нормативно-правовий акт як подальшу основу

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців. Перш за все,

слід зазначити, що новий Закон встановлює організаційно-правові засади

державної служби на зразок міжнародних стандартів. Застосування європейської

практики дало, зокрема,  змогу прийняти дійсно сучасний нормативно-правовий

акт, який встановлює рівний доступ громадян до державної служби та оновлений
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механізм вступу на державну службу, що передбачає проходження відкритого

конкурсу для всіх, тим самим унеможливлюючи корупційні діяння.

Крім того, Закон встановлює особливі вимоги до професійного рівня та

компетентності державних службовців, тобто посади в державних органах мають

займати справжні професіонали своєї справи. Дійсно оновлена система оплати

праці державних службовців підвищує інтерес серед громадян до зайняття такою

діяльністю. Така система оплати праці розроблена із врахуванням європейського

досвіду, наприклад, щодо запровадження оцінки результатів праці державних

службовців, яка передбачає відміну атестації та щорічної оцінки.

До тенденцій розвитку нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців слід віднести правове закріплення у законодавстві про

державну службу поняття професійної компетентності, що передбачає вміння

особи в рамках, встановлених посадою, використовувати спеціальні знання,

навички та вміння, а також ділові та моральні якості для виконання обов’язків та

завдань, особистісного та професійного розвитку та навчання. У той же час, у

Законі закріплена дефініція поняття «професійне навчання», під яким слід

розуміти можливість вдосконалення та набуття професійних знань, що сприяє

підвищенню рівня професійної кваліфікації державного службовця для реалізації

його професійної діяльності.

Особливу увагу новий Закон «Про державну службу» [45] привертає ще

й тому, що вперше у ньому закріплені Правила внутрішнього трудового

розпорядку державних службовців. Вони містять такі основні положення: початок

та закінчення робочого дня, перерви для відпочинку, особливості та порядок

залучення до праці у святкові та неробочі дні, а також позаробочий час, порядок

доведення до відома нормативно-правових актів, наказів та доручень із

службових питань, інструкції із охорони праці, правил етичної поведінки

державних службовців та інших положень, що не суперечать законодавству про

державну службу. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку

приймаються центральним органом виконавчої влади у питаннях державної

служби. А вже потім, на основі Типових правил внутрішнього трудового
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розпорядку, приймаються Правила внутрішнього трудового розпорядку

державного органу, які затверджуються загальними зборами державних

службовців за поданням керівника та профспілки. Крім того, для підвищення

компетентності та професійного рівня державних службовців встановлюється

можливість проходження навчання на постійній основі. Таке навчання

проводиться через систему підготовки, спеціалізації, перепідготовки та

підвищення кваліфікації в навчальних закладах, які надають освітні послуги. Для

реалізації зазначених норм прийнято Положення про систему підготовки,

перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців.

Також встановлюється науково-методичне забезпечення для сприяння навчанню

державних службовців. За результатами оцінки службової діяльності для

державного службовця затверджується індивідуальна програма підвищення рівня

професійної компетентності.

Отже, на основі аналізу положень нового законодавства про державну

службу до тенденцій розвитку нормативно-правового забезпечення державних

службовців слід віднести наступні: прийняття 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

їх службової діяльності тощо; визначення класифікації посад державних

службовців залежно від професійного рівня та компетентності; встановлення

вступу на державну службу на основі відкритого та прозорого конкурсу, що

унеможливлює вчинення корупційних діянь; оновлення системи оплати праці, що

передбачає зростання посадового окладу в структурі заробітної плати.

Для з’ясування тенденцій нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців необхідно проаналізувати та визначити пропозиції і

результати досліджень вчених-науковців, що встановлюють аспекти

вдосконалення та концептуальні зміни тенденцій розвитку гармонізації

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців. Слід зазначити,
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що комплексного дослідження питання основних тенденції розвитку гармонізації

національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців у

науково-теоретичній думці проведено не було, ця проблема вивчалася

фрагментарно. В тій чи іншій мірі основні тенденції розвитку гармонізації

національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців

аналізувалися в трудовому праві, праві соціального забезпечення,

адміністративному праві.

Науковець М.В. Кузнецова [394, с. 188-193] у власному науково-

теоретичному дослідженні щодо тенденцій розвитку законодавства про державну

службу, зокрема, зазначає, що тенденції розвитку нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців безпосередньо залежать від змін, які

відбуваються внаслідок реформ, та прийнятих нормативно-правових актів. Крім

того, автор визначає три тенденції подальшого розвитку нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців, які залежатимуть від комплексу змін, а

саме кадрових змін, що спрямовані на призначення керівників, які здатні

організовувати робочий процес та працювати у команді, а також реалізовують

свої повноваження з метою подальшого розвитку сфери, яка знаходиться у їх

компетенції. Далі автор виділяє функціональні зміни, що пов’язані із

використанням технологій управління, які стосуватимуться внутрішніх аспектів

праці державних службовців. Звертає вона увагу і на інституційні зміни, тобто

налагодження механізмів взаємодії між державними органами та громадськістю,

що в результаті дасть змогу приймати ефективні управлінські рішення. Таким

чином, аналізуючи позицію автора щодо основних тенденцій нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців, зазначаємо, що зміни у

правовому забезпеченні праці державних службовців залежатимуть від

проведених реформ та запровадження сучасних технологій. Головним є

прийняття сучасного закону щодо державної служби, що врегулює особливості

праці державних службовців та відповідатиме європейським стандартам.

Незважаючи на те, що нормативно-правове забезпечення праці державних

службовців є досить різноманітним, залишаються проблемні питання, вирішення
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яких можливо здійснити шляхом внесення доповнень та змін до сучасного

законодавства про державну службу, що створить передумови для подальшого

розвитку нормативно-правового забезпечення праці державних службовців.

Вчена-науковець С.М. Григор’єва [395], проводячи власне дослідження

тенденцій розвитку гармонізації підготовки державних службовців як елемента

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців, визначає

наступні тенденції такого розвитку: реалізація двоциклової системи вищої освіти,

що здійснює підготовку державних службовців за напрямом державного

управління; створення програм та курсів державних службовців по навчанню

лідерству у державному управлінні; запровадження оцінювання освіти державних

службовців, яка має бути не нижче професійної базової освіти із державного

управління, для того, щоб займати посади на державній службі; реалізація

програм щодо сприяння обміну міжнародним досвідом з питань державної

служби та стажування як у державних органах, так і в міжнародних. Слід

погодитися із запропонованими автором тенденціями розвитку підготовки

державних службовців. Дійсно, ефективна та чітка система підготовки справжніх

професіоналів для вступу на державну службу дасть змогу покращити діяльність

конкретного державного органу та сприяти налагодженій його діяльності.

Основними засадами професійного навчання та підготовки державних службовців

має бути доступність та відкритість відбору працівників, які повинні проходити

таке навчання та підготовку.

Вчений О.Ф. Мельников [396, с. 67-68], досліджуючи основні тенденції

нормативно-правового забезпечення підготовки та навчання державних

службовців, до однієї з найважливіших з них відносить зміну старого

законодавства на нове, коли приймаються норми, які відповідають вимогам

сучасності, та формуються нові структури у сфері державної служби. Іншою

тенденцією, на його думку, є модернізація професійної підготовки та

професійного навчання державних службовців. З точки зору автора, ще однією

тенденцією виступає адаптація нормативно-правового забезпечення умов праці

державних службовців до міжнародних стандартів. Аналізуючи позицію
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науковця, слід зазначити, що, дійсно, тільки конкретні та чіткі зміни у

законодавстві про державну службу призведуть до бажаних результатів та

адаптації національного законодавства про державну службу до європейського

законодавства. Тенденції розвитку національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців – безперервний процес, який

відбувається у зв’язку із певними змінами у регулюванні праці державних

службовців, що потребує постійного оновлення та застосування сучасних

технологій.

Вчений-науковець Т.М. Кіцак [397, с. 397-401] у власному дослідженні

виділяє такі тенденції розвитку нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців: нормативно-правові акти, які регулюють це питання, є

досить різноманітними та перебувають у певному порядку, починаючи від

конституційних положень, законів, інших підзаконних нормативно-правових

актів; законодавча база, що регулює питання, пов’язані із державною службою, є

застарілою та потребує оновлення з урахуванням сучасних напрямів

демократичного розвитку та державних перетворень; більшість програм,

стратегій, концепцій носять декларативний характер, тобто визначають певні

норми, які неможливо реалізувати через відсутність належного фінансового та

організаційно-правового закріплення. Таким чином, аналізуючи позицію автора,

зазначаємо, що розвиток нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців перебуває у чіткому взаємозв’язку із практичними аспектами

діяльності цієї категорії працюючих. Тому, крім законів та підзаконних

нормативно-правових актів, окремі аспекти праці державних службовців

регулюються внутрішніми документами, пов’язаними із безпосередньою

діяльністю державних службовців.

На підставі проаналізованих позицій зазначених вчених-науковців

можемо зробити загальний висновок, що тенденціями розвитку нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців є комплекс впорядкованих

та законодавчо визначених напрямів державної політики у питаннях державної

служби, який дає змогу створити ефективний механізм організації робочого
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процесу на державній службі, забезпечити та гарантувати державним службовцям

соціально-правовий захист.

Основні тенденції розвитку гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців до міжнародного

законодавства стосуються впровадження сучасних технологій у діяльність

державних службовців та прийняття нормативно-правових актів на підставі

європейських стандартів, що дозволить адаптувати українське законодавство до

міжнародних вимог. Щодо підготовки фахівців для державної служби в

Організації економічного співробітництва та розвитку [398] виокремлюють два

головні принципи сформованості кадрів для державної служби, а саме принцип

службового зростання та принцип конкуренції [399, с. 7-8]. Сутність першого

принципу полягає у тому, що кадрова політика спрямована на пошук фахівців для

державної служби з числа випускників навчальних закладів, що проводиться на

конкурсній основі. Зміст другого принципу полягає у підборі фахівців для

державної служби за відкритим та прозорим конкурсом для заміщення вакантних

посад.

Одним із головних завдань Плану заходів з імплементації Угоди про

асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами на 2014-2017 роки

від 17 вересня 2014 року № 847-р [400] є законодавче встановлення засад

державної служби, гармонізованих із європейськими стандартами [401, 402, 403,

404, 405, 406, 407].

Слід зазначити, що державна політика більшості європейських країн

спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців для державної служби.

Головною тенденцією підготовки державних службовців у Німеччині є

впровадження спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів, які готують

працівників для державної служби за фаховими програмами [408, с. 166-167].

Крім того, система побудована таким чином, що під час навчання у вищих

навчальних закладах за напрямами державного управління для майбутніх

державних службовців встановлюється можливість проходження практики або
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суміщення навчання із роботою у державних органах. Законодавство Німеччини

встановлює, що кожний державний службовець має самостійно підвищувати свій

професійний рівень та слідувати сучасним тенденціям у своїй службовій

діяльності. У той же час, німецькі державні службовці не можуть відвідувати

курси за місцем роботи та брати відпустку для відвідування таких курсів [409, с.

155; 410]. Таким чином, освітня підготовка кадрів для державної служби є

гнучкою, тобто такою, що враховує потреби суспільства, та побудованою за

вимогами, які передбачені законодавством. Слід зазначити, що такий підхід

залучення осіб, які навчаються за фаховими напрямами по державному

управлінню, є досить ефективним методом підготовки кадрів до роботи на

державній службі. Кар’єрне зростання державного службовця будується за

впорядкованою структурою, відповідно до якої особа може займати нижчу посаду

і поступово досягти керівного рівня на державній службі.

При дослідженні тенденцій розвитку гармонізації національного

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до

міжнародного законодавства звертає на себе увагу французька модель побудови

праці державних службовців. У Франції нормативно-правове забезпечення праці

державних службовців гарантує кожному працюючому державному службовцю

отримання допомоги наанавчання у спеціалізованих національних, відомчих та

регіональних навчальних закладах. Для вступу на державну службу у Франції

необхідно пройти спеціальну підготовку у навчальному закладі та конкурсний

відбір [411, с. 138-140]. Побудова системи навчальних закладів залежить від мети,

напрямів і змісту кадрової підготовки та включає в себе вищі керівні кадри

загального, спеціалізованого профілю, керівні вищі кадри місцевої державної

служби та державне управління середнього профілю, які мають регіональний

характер [412]. Таким чином, слід зазначити, що система підготовки державних

службовців має багатоступеневу структуру та централізований характер, а

відрізняється у більшості випадків спрямуванням фахової підготовки. Для

французької моделі характерним, зокрема, є вивчення економічних дисциплін, на
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відмінну від німецької моделі, яка визначає головним у підготовці фахівців для

державної служби вивчення дисциплін із публічного управління.

Американська модель по управлінню та підготовці кадрів для державної

служби характеризується орієнтацією на вищі навчальні заклади. Структура

побудована таким чином, що до вищих навчальних закладів входять декілька

загальноосвітніх, спеціальних та вищих спеціальних коледжів або центрів.

Компетенцією таких закладів є підготовка спеціалістів, які займають посади на

державній службі. Головну роль у підготовці державних службовців відіграють

магістерські університетські програми. Основний зміст таких програм складає

вивчення державного управління, системи державної влади, політичної

діяльності, системи права та політичних процесів [413, с. 146-150]. Тобто,

аналізуючи міжнародний досвід основних тенденцій розвитку нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців, зазначаємо, що діюче наразі

українське законодавство у сфері державної служби не відповідає європейським

стандартам. Одним із кроків розвитку нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців стало прийняття нового Закону України «Про державну

службу» [45]. Цей нормативно-правовий акт відповідає рекомендаціям

міжнародної спільноти, а вступ його в силу вказує на реальні наміри нашої

держави щодо реформування законодавства про державну службу з метою

імплементації особливостей нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців на основі європейського досвіду. Міжнародна практика підготовки та

забезпечення спеціалістів для державної служби свідчить, що закріплені норми,

які виконуються та реалізуються у напрямку вдосконалення законодавчого

забезпечення державних службовців, забезпечують ефективну діяльність

державних органів, яка сприяє соціальному, правововому, економічному

зростанню. Європейські інтеграційні наміри України свідчать про бажання

змінюватися та покращувати роботу як щодо діяльності державних органів

загалом, так і щодо залучення на державну службу фахівців відповідного

кваліфікаційного та професійного рівня.
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До основних тенденцій розвитку гармонізації національного

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до

міжнародного законодавства належать:

- використання міжнародного досвіду щодо впровадження 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 в період та після закінчення навчання, що дасть

змогу підготувати висококваліфікованих фахівців для державної служби;

- оптимізація нового законодавства про державну службу, що відповідає

не тільки міжнародним нормативно-правових актам, а й диктується необхідністю

використання в практичній роботі;

- створення нормальних умов для реалізації державними службовцями

свої вмінь 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 та виконують

свої трудові обов’язки на основі трудового договору та за трудовим

законодавством.

Узагальнюючи, слід зазначити, що прийняття нового закону у сфері

державної служби, що регламентує нормативно-правове забезпечення діяльності

державних службовців має упорядкувати головні аспекти праці цієї категорії

працівників та підвищити зацікавленість серед громадян до вступу на державну

службу на основі чесного, неупередженого та всебічно обґрунтованого

конкурсного відбору. В той же час, гармонізація законодавства у сфері державної

служби до вимог європейських стандартів забезпечить створення організаційно-

правового механізму соціального захисту для державних службовців як
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працівників, які підвищують авторитет до органу державної влади, в якому ними

реалізуються визначені службово-трудові обов’язки.

5.3 Проблеми гармонізації національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців із міжнародним законодавством та

шляхи їх вирішення

В Україні від початку здобуття нею незалежності і до сьогодні проводиться

реформування державної служби [414, с. 64]. Воно охоплює питання постановки

проблем гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців з міжнародним законодавством, а також вироблення

шляхів їх вирішення [415, с. 361]. На сьогодні це досить важливе завдання, яке

потребує комплексного наукового й практичного опрацювання.

Чинне українське законодавство і вітчизняна практика, якими

регламентується і визначається трудова діяльність державних службовців, містять

чимало суттєвих недоліків. Вони створюють суттєві складнощі для механізму

правового регулювання відносин, безпосередніми учасниками яких виступає ця

категорія працівників, а також цілком не узгоджуються із світовими стандартами

у цій сфері.

Національна законодавча база щодо урегулювання трудової діяльності

працівників державної служби є надзвичайно різноманітною, оскільки містить

велику кількість нормативних актів, які застаріли або суперечать один одному.

Водночас негативним явищем вважаються прогалини, оціночні й неоднозначні

поняття, що істотно ускладнюють практичне розуміння й правозастосування

вітчизняного законодавства у галузі правової регламентації службово-трудових

відносин цієї категорії працівників. Також нещодавно прийнятий профільний

закон про державну службу, хоча і є реформаторським та містить чимало якісно

позитивних нововведень, однак йому властиві суттєві недоліки, своєчасне

невиправлення яких може призвести до порушення трудових правомочностей

державних службовців.
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У своїй сукупності вищенаведені обставини обумовлюють актуалізацію

питання щодо визначення проблем гармонізації українського нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців з міжнародними

стандартами та шляхів їх вирішення. Проведення дослідження відповідної теми

має важливе теоретичне й практичне значення. На підставі цього вдасться

виробити відмінні від існуючих наукові знання, які можуть бути використані для

удосконалення й розвитку праворозуміння, правотворчої та правозастосовної

практики щодо юридичної природи праці державних службовців з метою

удосконалення законодавства України про державну службу із врахуванням

світових трудово-правових цінностей. Узагальнено зазначені проблеми варто

об’єднати у сім великих груп.

Першою проблемою останніх років була концептуальна застарілість норм

чинного законодавства, якими регламентуються трудові відносини державних

службовців. Це питання відображає цілий ряд недоліків, притаманних

вітчизняним нормативно-правовим актам з питань праці останніх. Проводячи їх

узагальнення, варто стверджувати, що створена в Україні законодавча база у

сфері службово-трудових відносин є безпідставно багатоактною, колізійною, а

також такою, що не здатна у повній мірі та ефективно здійснювати правову

регламентацію у царині трудової діяльності розглядуваних працівників. Це

багатогранна проблема, що пронизує усі аспекти трудової діяльності зазначеної

особливої категорії працівників.

Нормативна складова механізму регулювання трудово-правового статусу

державних службовців представлена загальними та спеціальними законодавчими

актами, центральне місце в ній належить профільному закону про державну

службу.

Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 був побудований на

моделі юридичного визначення праці цих працюючих осіб за радянським зразком.

Згідно із науковою позицією К.В. Мельник, під цим мається на увазі те, що

«сучасні норми трудового законодавства України є результатом адаптації

застарілих норм колишнього соціалістичного законодавства до умов ринкових
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перетворень, що відбуваються у нашій державі… Проте, на відміну від

викривленого розуміння радянським законодавцем природи трудового права,

трудові норми за своєю юридичною природою та соціальним призначенням

мають гуманістичний характер, виходячи з того, що вони спрямовані на захист

прав і законних інтересів працівників» [416, с. 134]. Іншими словами, у старому

Законі України «Про державну службу» [356], який зазнав більше трьох десятків

змін і доповнень, не врахований увесь перелік особливостей трудової діяльності

державних службовців і не закладено можливості постійної трансформації

юридичних засобів регламентації службово-трудових відносин за їх участю [417,

с. 57]. Як наслідок, існуючі в Україні законодавчі акти в окресленій сфері не

виконували функцію нормативно-правового забезпечення праці таких осіб з

метою гарантування та реалізації їх соціально-трудових прав.

З точки зору М.М. Клемпарського, «правове забезпечення статусу

державного службовця як суб’єкта трудового права не має на меті встановлення

довгострокової стабільності у службово-трудових відносинах, оскільки воно як і

трудове право є динамічним та стрімко розвивається відповідно до умов

сьогодення та у відповідності з потужними євроінтеграційними процесами, у яких

перебуває наша держава та за пріоритетними напрямками адаптації національного

законодавства до законодавства ЄС, зокрема й з питань належного правового

забезпечення функціонування службово-трудових відносин державних

службовців» [418, с. 91-92]. З позицією вченого варто цілком погодитись, адже

нормативно-правове забезпечення праці аналізованої категорії працівників – це

постійно діючий процес оновлення системи юридичного інструментарію,

завданням якого є всебічна й повна правова регламентація трудових відносин

таких працівників, що передбачає досягнення цілковитої гармонізації з

міжнародним та європейським законодавством.

У трудово-правовій науці загальноприйнятою є думка, відповідно до якої

державна служба – це «комплексний інститут, що складається з різних галузей

права і включає в себе багато підінститутів» [212, с. 13]. Важливе місце серед них

належить саме трудовому праву, оскільки діяльність державних службовців не
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може вважатися виключно адміністративною. Адже вони, виконуючи свої

службові обов’язки, одночасно користуються такими державними гарантіями як

оплата праці, охорона праці, соціальний захист та матеріальне забезпечення тощо.

З іншого боку, як стверджує М.І. Іншин, державна служба є «різновидом

суспільно корисної діяльності, представляє собою особливий вид праці…» [419, с.

167]. Особи, державні службовці, які її здійснюють, виступають працівниками,

для яких характерний особливий трудово-правовий статус. На підставі цього вона

безумовно належить до «сфери дії норм трудового законодавства» [420, с. 307].

Такий постулат можна із впевненістю назвати аксіомою, що повинна

супроводжувати механізм правового регулювання праці державних службовців.

Він має бути безпосередньо виражений у тексті законодавчих актів, якими

створюється нормативно-правова основа, необхідна для реалізації соціально-

трудових прав цих працівників.

Однак відповідні дослідницькі напрацювання тільки частково відображені у

змісті старого Закону України «Про державну службу» [356]. У  ст. 1 цього

законодавчого акта зазначалося, що державні службовці отримують заробітну

плату; в ст. 11 закріплювалися деякі трудові права таких працівників (право на

оплату праці, право на кар’єрний зріст, право на належні умови праці); ст. 19

присвячена робочому часу, а ст. 20 – службовим відрядженням тощо. Ще й тоді

велася мова, що «існуюче правове забезпечення статусу державного службовця,

зокрема і як суб’єкта трудового права, є застарілим і не може навіть за умов

доповнень відповідати вимогам сьогодення, а отже, потребує термінового

удосконалення та термінових й кардинальних змін…» [421, с. 186]. Справді,

приписи профільного закону у повному обсязі не узгоджвалися з вимогами

практики та постійно потребували внесення якісно нових змін. Незважаючи на те,

що законодавець робить досить вдалі спроби модернізувати нормативно-правові

акти, якими регламентуються службово-трудові відносини, вони виявляються

безрезультатними, оскільки залишаються чинними норми, які не є актуальними та

прийняті за радянських часів. У своїй взаємодії вони створюють юридичні колізії,

а часто взагалі не здатні на належному рівні врегулювати порядок здійснення
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державними службовцями своєї трудової функції, внаслідок чого виникають певні

правові прогалини. Останні можуть бути усунуті тільки в законодавчому порядку.

На відміну від старого, новий Закон України «Про державну службу» [45]

розроблено відповідно до вимог міжнародного й європейського законодавства.

Він містить широке коло трудово-правових норм. Зокрема у ст. 1 цього

законодавчого акта надається повний перелік обов’язків державних службовців як

працівників; ст. 7 гарантує надання останнім комплексу трудових і соціально-

економічних прав, що не характерні для Закону України «Про державну службу»

від 16.12.1993 [356], а саме право на чітке визначення трудових обов’язків, на

належні умови праці й матеріально-технічне забезпечення, на гідну й справедливу

оплату праці, на відпустки, на соціальне й пенсійне забезпечення, на участь у

професійних спілках, на оскарження в установленому законом порядку рішень

про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з роботи тощо. Зазначені

положення свідчать про істотну модернізацію нормативно-правого забезпечення

праці державних службовців, що відповідає міжнародним стандартам у цій сфері.

Шляхом вирішення проаналізованої проблеми є остаточне й беззаперечне

прийняття нових актів відповідно до нового Закону України «Про державну

службу» [46], що прийнятий Верховною Радою України 10.12.2015. На

підтвердження вищенаведеної позиції варто погодитися з К.В. Мельник, яка

наголошує на тому, що в Україні потрібна не модифікація радянських норм і

принципів трудового законодавства, а створення нового трудового законодавства,

яке відповідало б вимогам сучасності та загальноцивілізаційним цінностям [416,

с. 136; 422; 423; 424; 425]. Дійсно, зазначений напрям вирішення аналізованої

проблеми є найбільш раціональним в умовах сьогодення та для досягнення

цілковитої гармонізації національної нормативно-правової бази у царині праці

державних службовців з положеннями міжнародного законодавства. Науковець

правильно акцентує увагу на тому, що застарілі юридичні норми не здатні

виконувати своє функціональне призначення з метою урегулювання службово-

трудових відносин. Вони повинні бути замінені на інші правові положення, що
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розроблені на основі світових стандартів, які виражені у ще не чинному,

реформаторському профільному законі про державну службу.

Другою проблемою є існування у системі нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців великої чисельності законодавчих актів

з питань регулювання державної служби та службово-трудових відносин, що

лише гальмують розвиток діяльності державних органів в умовах стрімких

перетворень у життєдіяльності України, пов’язаних, перш за все, з бажанням

нашої держави набути статусу гідного члена Європейського Співтовариства [416,

с. 137]. Це стосується усіх питань трудової діяльності державних службовців.

Норми і правила, якими регламентується виникнення службово-трудових

відносин, оплата праці, робочий час і час відпочинку, дисциплінарна

відповідальність, розпорошені по нормативних актах загальної та спеціальної дії.

Такі обставини призводять до виникнення суперечливої практики

правозастосування приписів службово-трудового законодавства і у кінцевому

підсумку – до порушення охоронюваних прав державних службовців у сфері

праці.

Ще одним аспектом аналізованої проблеми є те, що механізм притягнення

досліджуваної категорії працівників до дисциплінарної відповідальності

визначається і Кодексом законів про працю України [29], і постановою Кабінету

Міністрів України «Про затвердження Порядку службового розслідування

стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого

самоврядування» № 950 від 13.06.2000 [426], і спеціальними дисциплінарними

статутами. Незважаючи на таку різноманітність норматив-правових актів, варто

підтримати твердження            Ю.В. Яшини, згідно з яким «негативним фактором

залишається й неповна врегульованість взаємовідносин, що складаються під час

притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності, на

законодавчому рівні» [427, с. 68]. У цьому простежується наслідування

радянського принципу в функціонуванні правотворчого механізму. Він

передбачає правило, згідно з  яким головною вважалася кількість нормативного

матеріалу, а не його якість. Однак наслідки застосування такого постулату є
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шкідливими для розвитку національної правової системи, зокрема у галузі

забезпечення соціально-економічних і трудових прав державних службовців. На

підставі зазначеного варто зробити висновок про те, що організація регламентації

службово-трудових відносин має відбуватися тільки на основі науково

обґрунтованих, доцільних та ефективних законодавчих актів.

Тому шляхом вирішення проблеми є загальна мінімізація кількості

нормативно-правових актів у сфері трудової діяльності вказаних працівників.

Вона полягає у виключенні із Закону України «Про державну службу»  положень,

що дублюють норми Кодексу законів про працю України [29]. З іншого боку, слід

скасувати законодавчі акти, які одночасно регулюють одні й ті самі питання

трудової діяльності державних службовців та провести уніфікацію тотожних

правових норм в одному Законі України «Про державну службу». Це спростить

механізм регламентації службово-трудових відносин та утвердить принцип

якісного й належного нормативно-правового забезпечення їх праці.

Третьою проблемою 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 відповідного 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 недопустиме, зважаючи на те, що вони допускають 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».
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Як зазначає С.М. Черноус, використання оціночних понять в актах, які

регулюють трудові відносини в Україні, є необхідним. Це обумовлено функціями,

що виконує цей різновид понять у трудовому праві. Водночас повинні існувати

гарантії правильного застосування оціночних понять трудового права України,

систему яких утворюють нормотворчі та нормореалізаційні гарантії. На думку

вченого, нормотворчими гарантіями правильного застосування оціночних понять

трудового права слід вважати сукупність засобів, способів, умов та правил, що

використовуються на стадії створення норми права і направлені на забезпечення

правильного застосування оціночних понять, що використані в нормах, які

регулюють трудові та тісно пов’язані з ними відносини. Нормотворчі гарантії

утворюють техніко-юридичні та процедурні гарантії [428, с. 6-7]. Це особливий

підхід до вирішення зазначеної проблеми. Ним висувається альтернатива, згідно з

якою трудово-правові оціночні поняття, у тому числі в законодавстві про трудову

діяльність державних службовців, є не тільки допустимими юридичними

конструкціями, але й потрібними, а тому їх не варто тільки усувати чи долати.

Навпаки, слід виробити певний методичний інструментарій їх конкретизації у

законотворчій та правозастосовній діяльності, завдяки якому можна було б ними

оперувати за властивим їм цільовим призначенням. Однак на сьогодні у сфері

регламентації праці аналізованої категорії осіб він відсутній.

Іншим проявом зазначеної проблеми є ще один недолік чинного Закону

України «Про державну службу». Це такий стан речей, коли у п’ятому розділі

даного нормативного акта під назвою «Службова кар’єра» залишаються

невизначеними підстави виникнення службово-трудових відносин. Це створює

підґрунтя для довільного трактування правозастосовними суб’єктами тих чи

інших обставин та фактів, що виникають в процесі реалізації громадянами

України свого конституційного права на працю в державних органах,

підприємствах, установах» [50, с. 161]. Крім неясності, це нормативне положення

створює можливість для підзаконного регулювання механізму формування

службово-трудових відносин, яке може суперечити закону та доволі часто

невиправдано змінюватися. У цілому це варто розцінювати як прогалину у
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правовій регламентації праці державних службовців, яку можна ліквідувати

тільки законодавчими методами. Також її наявність показує недосконалість

національного нормативно-правового забезпечення трудової діяльності

досліджуваної категорії працівників й недотримання принципу диференціації

правового регулювання службово-трудових відносин.

Як правильно зауважує А.В. Кірмач, «дещо дискусійним є формулювання

закону про переважне право на просування по службі державних службовців, які

досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативність, постійно

підвищують свій професійний рівень та зараховані до кадрового резерву…

Фактори, що називаються з метою визначення особи з «переважним правом» не є

рівнозначними, а деякі з них – ще й оціночними поняттями (найкращі результати,

ініціативність), вагу яких у кінцевому підсумку все одно визначатиме конкурсна

комісія…» [429, с. 162]. Вони не відповідають принципам об’єктивності й

справедливості, що є обов’язковими при формуванні нормативного матеріалу та

його практичному застосуванні з метою визначення трудово-правового статусу

державних службовців. У них безпосередньо закріплюється логіко-юридична

суперечливість, оскільки за таких обставин порушується діалектичний зв’язок, де

причиною є досягнення державними службовцями певних успіхів у своїй

трудовій діяльності, а наслідку, тобто отримання відповідного результату, при

цьому де-факто немає. Підсумок усієї роботи цих працівників залежить від

довільного розсуду визначених законом повноважних органів.

Проте у новому Законі України «Про державну службу» [45], порівняно із

старим, міститься значно менше оціночних чи неоднозначних понять. Навіть ст. 2

цього нормативно-правового акта спеціально призначена для визначення термінів,

які в ньому використовуються. Такий стан речей відображає конструктивність

побудови приписів цього Закону, а також прагнення законодавця до досягнення

ефективності у правовому регулюванні трудових відносин державних службовців

шляхом забезпечення єдиного розуміння відповідних трудово-правових норм.
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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.

Четвертою проблемою є 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 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.

Згідно з нормами чинного вітчизняного законодавства державні службовці

користуються правом на охорону праці. Але спеціальний нормативний акт, який

би регулював це питання, у нашій країні відсутній. Крім того, йому не

приділяється жодна увага і у Законі України «Про державну службу». З цього

приводу А.О. Єфремов зазначає, що, по-перше, в Законі така підстава як наявність

захворювання, що перешкоджає вступу на службу або її проходженню,

підтвердженого висновком медичного закладу, не згадується; по-друге, взагалі не

передбачено належного громадського контролю з боку профспілок та

уповноважених найманими працівниками осіб за додержанням законодавства про

охорону праці; по-третє, не створено спеціалізованої трудової юстиції, яка б

змогла оперативно і в колегіальній формі розглядати трудові спори державних

службовців, у тому числі й з питань охорони праці [430, с. 90, 92]. Такий стан

речей свідчить про те, що в Україні донині не створено нормативної основи,

завданням якої є забезпечення реалізації права державних службовців на працю в

умовах, що відповідають вимогам безпеки для їх життя і здоров’я. Хоча право цих

працівників на охорону своєї праці підтверджується законодавцем, однак
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конкретних юридичних механізмів його фактичного здійснення немає. Оскільки

трудові правомочності, якими володіють державні службовці, перебувають у

системному зв’язку, то у разі виключно формального проголошення права на

охорону їх праці, такого ж характеру набувають й інші трудові права, зокрема

право на належну організацію трудової діяльності та право на соціальних захист

під час здійснення ними службово-трудових обов’язків.

Змістовна наповненість існуючої проблеми проявляється і у такому аспекті

як відсутність закріплення на національному законодавчому рівні деяких

соціально-трудових прав державних службовців, що передбачені міжнародними

нормативно-правовими актами та розглядаються світовою спільнотою в якості

обов’язкових для усіх країн стандартів. Це стосується права службових

працівників на створення професійних об’єднань. З цього приводу І.В. Кудрявцев,

зокрема, зазначає: «… у Європейській соціальній хартії закріплена неможливість

обмеження національним законодавством права на свободу об’єднання. При

цьому стосовно державних службовців визначається правило поширення

встановлених гарантій щодо свободи об’єднання в обсягу, визначеному

законодавством кожної конкретної країни» [431, с. 473]. Отже, міжнародні

правозахисні організації утвердили імперативне правило, згідно з яким державні

службовці – це особлива категорія працівників, що наділені правом на об’єднання

шляхом участі у професійних спілках або їх створення з метою представництва й

захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів у порядку,

встановленому законом.

При цьому у чинному Законі України «Про державну службу» [45]

застосовується якісно відмінний від минулого підхід до юридично-формального

закріплення трудових і соціально-економічних правомочностей державних

службовців. У ст. 7 цього законодавчого акта закріплюється досить широкий

перелік прав державних службовців, у тому числі й у сфері їх праці. При цьому

варто наголосити, що зазначена норма текстуально розміщена перед статтею про

їх основні обов’язки. Ще одним важливим аспектом є ст. 11, згідно з якою цим

працівникам гарантується захист права на державну службу, який здійснюється у
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певному порядку. Також досліджуваний законодавчий акт містить спеціальні

розділи про оплату праці, заохоченні і соціальні гарантії, робочий час і час

відпочинку, відпустки, якими розкривається сутність механізму здійснення

окремих трудових правомочностей державних службовців. Враховуючи

викладене, можна зробити висновок про те, що означені нововведення варто

оцінювати як досить прогресивні й такі, що спрямовані на реальне забезпечення

трудово-правого статусу останніх.

Шляхом вирішення досліджуваної проблеми є викладення у підзаконних

нормативно-правових актах доктринального тлумачення положень законодавчих

актів для того, щоб «державний службовець уявляв для себе характер правової

поведінки та міг швидко зорієнтуватись у механізмі реалізації правових приписів»

[418, с. 93]. На підставі цього і на виконання Закону України «Про державну

службу» вважається за потрібне розробити спеціальні підзаконні нормативно-

правові акти, у яких слід детально викласти суть конкретного механізму реалізації

трудових прав державних службовців із чітким та однозначним визначенням

відповідного порядку та умов. Завдяки цьому буде налагоджено однакове

виконання приписів зазначеного акта про державну службу в частині праці осіб,

які виконують службово-трудові обов’язки.

П’ятою проблемою є недосконалість трудово-правових положень нового

Закону України «Про державну службу» № 889-VIII від 10.12.2015 [45]. Хоча це

новаторський законодавчий акт, що радикально відрізняється від попереднього

профільного закону та в цілому відповідає світовим і європейським стандартам

публічної служби, однак він містить деякі недоліки, що можуть негативно

вплинути на механізм нормативно-правового регулювання службово-трудових

відносин, тобто створити загрозу порушень трудових і соціально-економічних

прав державних службовців. Такий стан речей не сприятиме досягненню

гармонізації національного законодавчого забезпечення трудової діяльності

зазначеної категорії працівників із міжнародно-правовими нормами.

У Зауваженнях Головного юридичного управління Верховної Ради України

до проекту Закону України «Про державну службу» за реєстраційним № 2490 від
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20.03.2015 з цього приводу, зокрема зазначається: «Частиною третьою статті 42

проекту пропонується встановити, що строк відрядження державного службовця

протягом одного календарного року не може перевищувати 60 календарних днів,

крім випадків, визначених законодавством. Однак є незрозумілим, чи сумарно усі

відрядження державного службовця не повинні перевищувати визначеного

терміну, чи одне відрядження, що є недотриманням вимог статті 8 Конституції

України» [432]. У наведеному законодавчому формулюванні вбачається не тільки

неясність нормативного правила, але й так звана правова прогалина. Її наявність

може створити реальні перешкоди в реалізації соціально-трудових прав

державних службовців на отримання компенсаційних виплат у зв’язку з

службовими відрядженнями. Остання як спеціальна юридична конструкція несе

важливе смислове навантаження, оскільки є підставою для надання цим

працівникам певних державних гарантій за виконання своєї службово-трудової

функції поза місцем постійної роботи.

Ще одним вираженням означеної проблеми є положення ст. 50 нового

Закону України «Про державну службу». Згідно з нею держава бере на себе

зобов’язання забезпечити достатній рівень оплати праці державних службовців з

метою професійного виконання посадових обов’язків, заохочує їх до

результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної роботи. Для реалізації

зазначеної мети законодавець встановлює новаторську структуру заробітної плати

таких працюючих осіб, яка включає: 1) посадовий оклад; 2) надбавку за вислугу

років; 3) надбавку за ранг державного службовця; 4) виплату за додаткове

навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього

державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово

відсутнього державного службовця; 5) виплату за додаткове навантаження у

зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за

рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою; 6) премію (у

разі встановлення) [45]. Проте вона зовсім не відповідає фундаментальним

принципам трудового права, адже, як наголошується у Висновку Верховного

Суду України на проект Закону України «Про державну службу», «у разі
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прийняття законопроекту в такій редакції відбудеться звуження обсягу прав

державних службовців на достатній рівень оплати праці, що суперечить частині

третій статті 22 Конституції України, якою встановлено, що при прийнятті нових

законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та

обсягу існуючих прав і свобод» [433]. Це пов’язано з тим, що у зазначеній

структурі плати за працю державних службовців не передбачені існуючі на

сьогодні для окремих категорій таких працівників надбавки за високі досягнення

у праці або за виконання особливо важливої роботи, за знання та використання в

роботі іноземної мови, доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук з

відповідної спеціальності тощо. Іншими словами, зменшується розмір заробітної

плати, яка повинна належати працівникам державної служби та відповідати

обсягу і якості виконаної роботи. Це означає позбавлення трудового права

зазначених працюючих на справедливу оплату праці, що нівелює функціональне

призначення нового законодавства.

Окрім того, Головне управління Верховної Ради України робить досить

важливі зауваження про те, що: по-перше, виплата за додаткове навантаження у

зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за

рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою не є

особливістю заробітної плати державних службовців. Така доплата здійснюється

відповідно до статті 105 Кодексу законів про працю України [29] працівникам, які

поряд із своєю основною роботою виконують обов’язки тимчасово відсутнього

працівника. Ця доплата встановлюється доволі рідко (відпустка по догляду за

дитиною до досягнення нею трирічного віку, довготривале лікування, коли про це

відомо заздалегідь) та не може зазначатися обов’язковою складовою заробітної

плати працівника. По-друге, виплата за додаткове навантаження у зв’язку з

виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок

економії фонду посадового окладу за відповідною посадою не має аналогів у

законодавстві про оплату праці. Однак її запровадження потребує узгодження із

нормативно-правовими актами з питань регулювання оплати праці, дотримання

фінансової дисципліни та цільового використання бюджетних коштів, оскільки
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встановлення такої виплати може спонукати до безпідставного розширення

штатної чисельності державних службовців без заповнення вакантних посад

[433]. Отже, враховуючи окреслені реформаторські зміни нового закону про

трудову діяльність державних службовців, нормативно-правове забезпечення їх

праці не можна розглядати як удосконалене. Навпаки, воно може суттєво

ускладнити механізм правової регламентації службово-трудових відносин,

зокрема у сфері оплати праці цих осіб. Зроблений висновок пояснюється тим, що

вище проаналізованою ч. 2 ст. 50 Закону запроваджуються види виплат за

виконання державними службовцями своїх трудових обов’язків, які не є

доцільними, мають виключно формалізований характер або навіть частково

дублюють інші елементи структури їх заробітної плати. Такий стан речей

створюватиме плутанину в правозастосовній діяльності.

Особливих застережень викликає виклад у ст. 65 нового Закону України

«Про державну службу» положень про підстави притягнення державних

службовців до дисциплінарної відповідальності. Він містить цілий ряд значних

вад, які призводять до порушення службово-трудових прав цих працюючих. До

них слід виднести наступні: 1) така підстава як неповідомлення керівнику

державної служби про виникнення відносин прямої підпорядкованості між

державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх

виникнення не є дисциплінарною за своїм характером, оскільки тягне за собою

застосування до винних державних службовців заходів адміністративної

відповідальності на підставі Закону України «Про запобігання корупції»; 2)

невиконання вимог щодо політичної неупередженості також штучно віднесено до

дисциплінарних проступків [433]. Зазначені діяння не свідчать про невиконання

чи неналежне виконання державними службовцями своїх службово-трудових

обов’язків. Навпаки, вони включають склади правопорушень, які регулюються

нормами антикорупційного та адміністративного законодавства. У зв’язку з цим

варто наголосити на тому, що аналізовані законодавчі приписи не тільки прямо

допускають недотримання правил юрисдикційної підвідомчості, а й надмірно

розширюють коло контрольних повноважень дисциплінарних органів. Як
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наслідок, вимоги справедливості й об’єктивності у нормативно-правовому

забезпеченні праці державних службовців цілком не виконуються.

Поряд з цим, ще не чинний профільний закон допускає помилку, яка

характерна була і для старого Закону України «Про державну службу» [45]. У

цьому разі йдеться про використання оціночних понять при формулюванні такої

підстави для притягнення державного службовця до дисциплінарної

відповідальності, що передбачена у п. 1 ч. 2 ст. 65 нового Закону України «Про

державну службу», як порушення присяги державного службовця [45]. Слід

погодитися з В.В. Кривенком про те, що в аналізованому законодавчу акті

«…немає нормативного визначення поняття «порушення Присяги державного

службовця», ознак, природи та переліку діянь, що становлять його зміст, правових

наслідків і процедур вжиття (вирішення питань припинення державної служби на

цій підставі). Тобто застосування цього інституту в практиці припинення відносин

державно-службового характеру значною мірою визначається суб’єктивно-

оціночними чинниками. А це не виключає вірогідності зловживання зазначеним

інститутом, порушення прав та законних інтересів державних службовців при

вирішенні питань про припинення їхньої публічної служби за вказаною підставою

(наприклад, у разі вчинення незначних дисциплінарних правопорушень)» [434, с.

31]. Вчений правильно і вдало підкреслює нераціональність й необґрунтованість

використання у законодавстві про працю державних службовців неоднозначних

категорій. Така позиція обумовлюється необхідністю обов’язкового слідування

принципам ясності й точності при побудові нормативного матеріалу,

неупередженості у діяльності дисциплінарних органів з метою охорони й захисту

службово-трудових правомочностей цих працівників.

Щодо дисциплінарних проступків, які закріплюються у п. 2 та п. 4, –

порушення правил етичної поведінки державних службовців і дії, що шкодять

авторитету державної служби відповідно, то вони співвідносяться як частина і

ціле. Іншими словами, це один аморальний проступок, сутністю якого є

порушення правил професійної етики державного службовця [435, с. 145]. Їх

вчинення у будь-якому випадку призводить до підриву авторитету державної
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служби. На підставі цього вважається недоречним самостійне виділення вказаних

підстав. Крім того, законодавець не надає перелік діянь, які можуть

кваліфікуватися як дисциплінарні правопорушення, та не окреслює об’єктивні

критерії їх встановлення. Зазначені правові положення не відповідають принципу,

відповідно до якого особа не може бути двічі притягнута до одного й того ж виду

відповідальності. Отже, вони не є конституційними та не узгоджуються з

міжнародними трудово-правовими стандартами.

Першим шляхом вирішення проблеми недосконалості трудово-правових

положень нового Закону України «Про державну службу» [45] є внесення змін до

ч. 3 ст. 42 цього акта. У них слід передбачити порядок розрахунку строку

відрядження державних службовців, за якого такий період часу не

перевищуватиме 60 календарних днів протягом одного року. Завдяки цьому

вдасться запобігти випадкам неоднозначного тлумачення відповідної норми та

додаткового прийняття підзаконних актів з метою її конкретизації.

Це тільки законодавча прерогатива, тому названі юридичні помилки мають

бути усунені безпосередньо у вказаному Законі.

Другим шляхом є виключення із ч. 2 ст. 50 п. 4 та доопрацювання п. 5 ч. 2

ст. 50 Закону України «Про державну службу». У той самий час варто надати

премії значення форми, в якій буде здійснюватися компенсація за виконання

державним службовцем більшого кола трудових обов’язків у зв’язку з наявністю

вакантних посад [433]. Зміст права на оплату праці таких працюючих осіб має

бути викладено чітко та у логічній послідовності з дотриманням положень

загального трудового законодавства про структуру заробітної плати. При

реалізації запропонованого напряму слід не допускати обмеження соціально-

економічних і трудових правомочностей державних службовців, а також

невиправдного включення до плати за їх працю виплат, які фінансово є

необґрунтованими та відсутня практика їх проведення. У протилежному випадку

може мати місце суперечлива інтерпретація відповідних законодавчих приписів.

Третім шляхом вирішення досліджуваної проблеми гармонізації

національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців з
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міжнародними стандартами є виключення п.  1, п.  8 і п.  11 ч.  2             ст.  65 та

об’єднання п. 4 з п. 2 цієї статті нового Закону України «Про державну службу»

[45]. Водночас необхідно закріпити поняття, ознаки та критерії віднесення певних

діянь до таких дисциплінарних проступків, що передбачені іншими пунктами

зазначеного правового положення. Зокрема для вираження суті такого порушення

правил етичної поведінки державного службовця слід використати етичні кодекси

державних службовців, оскільки ними визначаються моральні параметри

поведінки таких працівників, встановлюються вимоги до їх службово-трудової

поведінки як під час виконання службово-трудових обов’язків, так і в неробочий

час. При цьому важливо зазначити, що така підстава дисциплінарної

відповідальності як порушення Присяги державного службовця повинна бути

усунута із тексту аналізованого Закону. Загалом запропоновані заходи

сприятимуть недопущенню обмежень трудово-правового статусу державних

службовців й приведенню його в узгодження з міжнародним законодавством.

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступний висновок:

до проблем гармонізації нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців з міжнародним законодавством належать такі: 1) втрата чинними

законодавчими актами, які визначають трудово-правовий статус державних

службовців, своєї актуальності та відсутність адекватної до потреб сьогодення

регулятивної функції; 2) внутрішня суперечливість спеціального законодавства

про працю державних службовців; 3) наявність оціночних понять і прогалин у

національному законодавстві про працю державних службовців; 4)

декларативність трудових прав службових працівників; 5) недосконалість

положень сучасного Закону України «Про державну службу» № 889-VIII від

10.12.2015 [45]. Кожна із них має комплексний характер, що включає ряд

невирішених питань. На сьогодні такий стан речей є реальною перешкодою для

приведення національного трудового законодавства про працю державних

службовців до вимог світових стандартів.
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Висновки до Розділу 5

1. Напрямами оптимізації законодавчої техніки гармонізації національного

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до

міжнародного законодавства 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, в тому числі і на

туберкульоз, а також забезпечення дієвості виконання такого обов’язку.

2. До тенденцій розвитку гармонізації нормативно-правового забезпечення

праці державних службовців віднесено:

- 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 вчинення корупційних механізмів;

- оновлення системи оплати праці, яке передбачає зростання посадового

окладу в структурі заробітної плати.
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 3. Основними тенденціями розвитку гармонізації національного

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до

міжнародного законодавства є:

- 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, який відповідає міжнародним нормативно-правових актам, що диктується

необхідністю практичної роботи;

- створення нормальних умов для реалізації державними службовцями

своїх вмінь 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 та виконують

свої трудові обов’язки на основі трудового договору та за трудовим

законодавством.

4. Проблемами гармонізації національного нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців до міжнародного законодавства є:

- концептуальна застарілість норм чинного законодавства, якими

регламентуються трудові відносини державних службовців;

- існування у системі нормативно-правового забезпечення праці

державних службовців великої чисельності законодавчих актів з питань

регулювання державної служби та службово-трудових відносин;
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- 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-трудових прав державних

службовців;

- недосконалість трудово-правових положень нового Закону України

«Про державну службу» № 889-VIII від 10.12.2015.
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ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й нове

вирішення наукового завдання, яке полягало в тому, щоб на підставі аналізу

чинного національного й зарубіжного законодавства розкрити проблеми

гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних

службовців до міжнародного законодавства, а також розробити пропозиції щодо

їх вирішення. За результатами дослідження сформульовано нижченаведені

основні висновки.

1. Відмічено, 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 як: 1) динамічність – означає змінність правових
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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 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); 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 до законодавства країн пострадянського простору - це
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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 до законодавства Європейського Союзу є: 1) в залежності

від суб’єкта гармонізація може реалізуватись 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 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 основі якої досвід роботи, якісні показники, рівень кваліфікації,

освіти тощо.

7. У результаті дослідження досвіду Федеративної Республіки Німеччина в

контексті гармонізації національного законодавства України у сфері праці

державних службовців, окреслено основні ідеї, які можуть 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;
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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 до 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 передбачавати цільовий розрахунок витрат та вигод кожного

із можливих варіантів, які повинні 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 загальної

гармонізації національного законодавства до Європейського Співтовариства.

10. Позитивний досвід Канади у сфері нормативно-правової регламентації

трудових правовідносин державних службовців, зазначено, що необхідним є

виділення 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
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Закону України «Про державну службу» положенням про можливість державних

службовців об’єднуватися у професійні спілки та професійні союзи,  закріпити

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 здійснюватиме 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. Проаналізувавши законодавство 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: службу в органах законодавчої,
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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 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 теперішньому етапі є досить актуальним завданням для України.

12. У результаті дослідження досвіду Китайської Народної Республіки

виділено такі шляхи гармонізації національного законодавства: 1) у Конституції

України запровадити у статті 43 доповнення 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 в державній службі,

але й пенсійному забезпеченню працівників; 2) внести зміни до положень 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 таких змін до

переліку обов’язків працівників державної служби вплине на розуміння та

використання своїх найкращих якостей для виконання покладених обов’язків; 3)

До розділу VII внести окрему статтю щодо анулювання заохочень, наданих

державним службовцям, у разі: 1) обману та хитрощів для присвоєння

заохочення; 2) приховування грубої помилки чи порушення визначено

законодавством порядку під час присвоєння даного нагородження; 3) інших

випадків, передбачених правовими актами та законодавством. Зазначене

доповнення буде стимулом для ефективного та чесного виконання трудових
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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

для 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.

14. Напрямами оптимізації законодавчої техніки гармонізації національного

нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до

міжнародного законодавства 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, в 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 до міжнародного

законодавства є: 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
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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, який

відповідає міжнародним нормативно-правових актам, що диктується

необхідністю практичної роботи; створення нормальних умов для реалізації

державними службовцями своїх вмінь 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 та

виконують свої трудові обов’язки на основі трудового договору та за трудовим

законодавством.

16. Проблемами гармонізації національного нормативно-правового забезпечення

праці державних службовців до міжнародного законодавства є: концептуальна

застарілість норм чинного законодавства, якими регламентуються трудові

відносини державних службовців; існування у системі нормативно-правового

забезпечення праці державних службовців великої чисельності 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-трудових прав державних службовців; недосконалість трудово-

правових положень нового Закону України «Про державну службу» № 889-VIII

від 10.12.2015.
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