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АНОТАЦІЯ 

 

Бернацька Н.І. Проблеми правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та 

практичних проблем правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби та наданню пропозицій щодо шляхів їх вирішення. 

Розглянуто методологічні основи дослідження правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби. З’ясовано поняття, сутність, 

ознаки та генезис соціального забезпечення публічної служби в Україні. 

Відзначено, що поняття «публічна служба» є ширшим за поняття 

«державна служба». Якщо державною службою визнається діяльність із 

виконання завдань і функцій держави на посадах, які не є політичними, а 

адміністративними та спеціалізованими без урахування органів місцевого 

самоврядування, то публічна служба включає лише виключно діяльність на 

державних політичних посадах, адміністративну, спеціалізовану та 

громадську службу, у тому числі на посаді судді, прокурора, військову та 

альтернативну (невійськову) службу, дипломатичну службу, службу в органах 

місцевого самоврядування тощо. Державна служба розглядається як елемент 

публічної, а остання, відштовхуючись від норм чинного законодавства, являє 

собою особливий різновид діяльності, який характеризується вичерпним 

переліком посад, особливим правовим статусом таких службовців, а також 

політичним характером окремих його категорій та який, у тому числі, включає 

і державну службу. 
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Обґрунтовано, що соціальним забезпеченням публічної служби в 

Україні є організаційно-правова діяльність держави щодо встановлення 

соціальних і юридичних гарантій та розробки соціально-економічних заходів 

матеріального забезпечення, соціального утримання, обслуговування осіб, 

надання медичної допомоги тощо, яка має компенсаційний характер та 

спрямовується на забезпечення умов для задоволення базових потреб 

публічного службовця як громадянина й професіонала і членів його сім’ї з 

метою встановлення гідного рівня їх життя. 

Окреслено поділ заходів соціального забезпечення публічної служби на 

наступні групи:  

1) матеріальні – виплата надбавок, доплат, премій, винагород тощо;  

2) побутові – в їх основі перебуває забезпечення житлом, покращення 

житлових умов, продовольче, речове та інше забезпечення, першочергове 

встановлення квартирного телефону тощо;  

3) професійні – надання робочого місця, що відповідає вимогам охорони 

праці, а також забезпечення усіма необхідними засобами для здійснення 

службових функцій;  

4) пенсійні – пенсійне забезпечення публічних службовців;  

5) реабілітаційні – надання безкоштовного медичного обслуговування 

публічним службовцям та членам їх сімей;  

6) рекреаційні – забезпечення санітарно-курортного оздоровлення 

публічних службовців та членів їхніх сімей;  

7) ритуальні – система заходів забезпечення членів сімей публічних 

службовців у разі настання їх смерті (загибелі) під час виконання службових 

обов’язків;  

8) компенсаційні – розгалужена система компенсацій публічним 

службовцям та членам їхніх сімей за нанесену шкоду та порушення їх прав у 

процесі перебування особи на публічній службі;  
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9) охоронні – надання державної охорони публічним службовцям та 

членам їхніх сімей. 

Особливостями правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в незалежній Україні (1991 р. – до сьогодення) названо такі:  

1) розробка правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби здійснена фактично з нуля з урахуванням нормативної спадщини 

Української Радянської Соціалістичної Республіки;  

2) основу реформування даного інституту було створено впродовж 

перших двох років незалежності України;  

3) перелік заходів соціального забезпечення публічної служби є 

вичерпним і не зазнав суттєвих змін з моменту його встановлення;  

4) правове регулювання інституту здійснюється за допомогою норм 

Закону України «Про державну службу» та великої кількості підзаконних 

нормативно-правових актів;  

5) подальший розвиток правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби визначено Стратегією державної кадрової 

політики на 2012–2020 роки. 

Встановлено, що до загальних принципів соціального забезпечення 

публічної служби належать такі:  

1) принцип колективності – поширення соціального забезпечення на усіх 

громадян, прийнятих у встановленому порядку на посади публічної служби;  

2) принцип централізованості – здійснення забезпечення за рахунок 

державних засобів: Державного бюджету України та спеціальних фондів, 

наприклад, таких як Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України;  

3) принцип базовості – публічним службовцям забезпечується 

мінімальний рівень їх потреб з метою встановлення гідного рівня їх життя та 

конкурентоздатності держави на ринку праці. 

До групи спеціальних принципів віднесено наступні принципи:  
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1) принцип незалежності – соціальне забезпечення спрямовується на 

попередження використання публічними службовцями свого професійного 

становища для незаконного збагачення;  

2) принцип балансу інтересів держави та публічного службовця – 

реалізація окремих видів соціального забезпечення потребує запровадження 

державою спеціальних програм;  

3) принцип диференціації – окреме виділення в межах досліджуваного 

інституту соціального забезпечення державних службовців, працівників 

прокуратури, поліції, дипломатичної служби, суддів, військовослужбовців 

тощо;  

4) принцип компенсаційності – форми соціального забезпечення 

публічної служби встановлюються у зв’язку з професійними економічними 

обмеженнями щодо таких категорій осіб;  

5) принцип сімейності – у сфері публічної служби соціальне 

забезпечення здійснюється не лише щодо публічних службовців, але й членів 

їх сімей. 

До ознак правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної 

служби віднесено наступні:  

1) правові відносини у сфері соціального забезпечення публічної 

служби є вольовими суспільними відносинами;  

2) правові відносини у сфері соціального забезпечення публічної 

служби є індивідуалізованими суспільними відносинами;  

3) правовідносини у сфері соціального забезпечення публічної служби 

– особливий різновид суспільних відносин у сфері соціального 

забезпечення;  

4) правові відносини у сфері соціального забезпечення публічної 

служби виникають на підставі норм Законів України «Про державну 

службу», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про 

дипломатичну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про соціальний 
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і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» тощо. Норми 

зазначених нормативно-правових актів передбачають умови виникнення, 

зміни та припинення правовідносин у даній сфері;  

5) правові відносини у сфері соціального забезпечення публічної 

служби характеризуються особливою метою, відмінною від усіх інших 

категорій працівників. 

Юридичні факти у аспекті виникнення, розвитку та припинення 

правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної служби в Україні 

– це конкретні життєві обставини, умови і факти, що виражаються у формах 

дії компетентних суб’єктів та закріплюються у гіпотезах норм Законів 

України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про Національну 

поліцію», «Про дипломатичну службу», «Про судоустрій і статус суддів», 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», 

які є необхідними умовами настання правових наслідків у вигляді 

виникнення, зміни або припинення правових відносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби та тягнуть за собою реалізацію 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків отримувачами та надавачами 

соціального забезпечення. 

Виокремлено проблеми забезпечення окремих видів соціального 

забезпечення публічної служби. Проаналізовано проблеми соціального 

забезпечення окремих категорій працівників публічної служби. 

Відзначено, що для правового регулювання соціального забезпечення 

державної служби характерна наявність наступних проблем:  

1) низький рівень соціального забезпечення даної категорії, який полягає 

у тому, що в нормах Закону України «Про державну службу» закріплена 

незначна кількість форм соціального забезпечення, особливо у порівнянні із 

іншими видами публічної служби;  

2) невирішеність загальних проблем забезпечення окремих видів 

соціального забезпечення публічної служби, проаналізованих нами у даній 
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роботі. Першу проблему, враховуючи тенденцію підвищення заробітної плати 

публічних службовців за рахунок зменшення обсягу соціального 

забезпечення, можливо вирішити шляхом збільшення обсягів матеріального 

забезпечення публічних службовців. Повернення статей, присвячених 

соціальному забезпеченню державних службовців, які складали зміст 

попередніх редакцій, до Закону України «Про державну службу» наразі не є 

актуальним. Відповідно, проблеми забезпечення окремих видів соціального 

забезпечення державної служби вирішуються на загальних підставах, 

запропонованих нами у даній роботі. 

Арґументовано, що серед проблем правового регулювання соціального 

забезпечення прокурорів названо наступні:  

1) суттєве зниження рівня гарантій, досягнутих в Україні у сфері 

соціального забезпечення прокурорів;  

2) загальні проблеми забезпечення окремих видів соціального 

забезпечення публічної служби, проаналізовані нами у даній роботі, зокрема 

такі, як пенсійне забезпечення, забезпечення житлом тощо;  

3) відміна низки соціально-забезпечувальних заходів, що призвело до 

зниження ефекту від підвищення заробітних плат прокурорів. 

Запропоновано наступні шляхи удосконалення тенденції прийняття 

норм, метою яких є не вирішення нагальних соціальних проблем, а 

декларування намірів зробити це у майбутньому:  

1) хронологічно визначати строки виконання не лише програм та 

стратегій у цілому, а й кожного із передбачених ними напрямів, що дозволить 

вирішувати проблеми по мірі їх виникнення;  

2) розробляти зміст стратегій та програм більш детально, обмежуючи 

використання узагальненої термінології, при цьому запропоновані напрями 

удосконалення інституту повинні супроводжуватись механізмом їх реалізації;  

3) розробляти стратегії та програми, які мають короткострокову 

перспективу, адже виконання довгострокових підзаконних нормативно-
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правових актів може бути розтягнутим у часі на термін, впродовж якого 

виникнуть нові проблеми та завдання. 

Здійснено характеристику світового та європейського досвіду правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби. 

Ключові слова: соціальне законодавство, соціальне забезпечення, 

державні службовці, публічна служба, правове регулювання, правовідносини 

у сфері соціального забезпечення, працівник публічної служби, європейський 

досвід. 

 

ANNOTATION 

 

Bernatska N.I. Problems of legal regulation of social security of public 

service in Ukraine. – 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. – Taras Shevchenko National University 

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

The dissertation is devoted to the complex research of theoretical and 

practical problems of legal regulation of social security of public service and 

provision of suggestions on ways of their solution. The methodological bases of 

research of legal regulation of social security of public service are considered. The 

concept, essence, features and genesis of social security of public service in Ukraine 

are found out. 

It is noted that the term "public service" is broader than the term "public 

service". If the public service recognizes activities for the fulfillment of the tasks 

and functions of the state in non-political and administrative and specialized 

positions without taking into account local self-government bodies, then the public 

service includes exclusively activities in state political positions, administrative, 

specialized and public service, in that including the position of judge, prosecutor, 

military and alternative (non-military) service, diplomatic service, service in local 
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self-government bodies, etc. The civil service is considered as an element of the 

public, and the latter, based on the norms of the current legislation, represents a 

special type of activity, which is characterized by an exhaustive list of positions, 

special legal status of such employees, as well as the political nature of its separate 

categories, which includes, among others, civil service. 

It is substantiated that the social security of public service in Ukraine is the 

organizational and legal activity of the state in establishing social and legal 

guarantees and developing social and economic measures for material provision, 

social maintenance, servicing of persons, provision of medical care, etc., which is 

compensatory and aimed at ensuring conditions to meet the basic needs of a public 

servant as a citizen and a professional and his family members in order to establish a 

decent level of their lives. 

The division of social security measures of the public service into the 

following groups is outlined:  

1) material - payment of allowances, surcharges, bonuses, remuneration, etc.;  

2) household - they are based on providing housing, improving living 

conditions, food, property and other security, the priority installation of a flat 

telephone, etc.;  

3) professional - providing a workplace that meets the requirements of labor 

protection, as well as providing all necessary facilities for the performance of 

official functions;  

4) pension - pension provision of public servants;  

5) rehabilitation - providing free medical care to public servants and members 

of their families;  

6) recreational - provision of sanitary and health improvement of public 

servants and members of their families;  

7) ritual - a system of measures for the provision of family members of public 

servants in the event of their death (death) during the performance of official duties;  
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8) сompensation - an extensive system of compensation to public servants and 

members of their families for damages and violation of their rights in the process of 

staying a person in the public service;  

9) protection - providing state protection to public servants and members of 

their families. 

The features of the legal regulation of the social security of the public service 

in independent Ukraine (1991 - to this day) are as follows:  

1) the development of legal regulation of the social security of the public 

service has been carried out in fact from scratch, taking into account the normative 

heritage of the Ukrainian Soviet Socialist Republic;  

2) the basis of the reform of this institute was created during the first two 

years of Ukraine's independence;  

3) the list of social security measures of the public service is exhaustive and 

has not undergone any substantial changes since its establishment;  

4) the legal regulation of the institute is carried out with the help of the norms 

of the Law of Ukraine "On Civil Service" and a large number of subordinate legal 

acts;  

5) further development of the legal regulation of the social security of the 

public service is defined by the Strategy of the State Personnel Policy for 2012-

2020. 

It is established that the general principles of social security of the public 

service include the following:  

1) the principle of collectivity - the extension of social security to all citizens 

taken in the prescribed manner for public service positions;  

2) the principle of centralization - the provision of security at the expense of 

state funds: the State Budget of Ukraine and special funds, for example, such as the 

Social Insurance Fund for Industrial Accidents and Occupational Diseases of 

Ukraine;  
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3) principle of baseline - public servants are provided with the minimum level 

of their needs in order to establish a decent level of their life and the 

competitiveness of the state in the labor market. 

The following principles are included in the group of special principles:  

1) the principle of independence - social security is directed at preventing the 

use by public servants of their professional status for illicit enrichment;  

2) the principle of balance of interests of the state and public servant - the 

implementation of certain types of social security requires the introduction of 

special programs by the state;  

3) the principle of differentiation - a separate allocation within the 

investigated institution of social security of civil servants, employees of the 

prosecutor's office, the police, the diplomatic service, judges, servicemen, etc.;  

4) the principle of compensation - forms of social security of the public 

service are established in connection with professional economic restrictions on 

such categories of persons;  

5) the principle of family law - in the field of public service, social security is 

provided not only to public servants but also to members of their families. 

The signs of legal relationships in the field of social security of the public 

service include the following:  

1) legal relations in the field of social security of the public service are 

voluntary social relations;  

2) legal relations in the field of social security of the public service are 

individualized social relations;  

3) legal relations in the field of social security of the public service - a special 

kind of social relations in the field of social security;  

4) legal relations in the field of social security of the public service arise on 

the basis of the norms of the Laws of Ukraine "On Civil Service", "On the 

Prosecutor's Office", "On National Police", "On Diplomatic Service", "On the 

Judicial System and Status of Judges", "On Social and legal protection of 



 

12 
 

12 

servicemen and their family members ", etc. The norms of the said normative legal 

acts stipulate the conditions for the emergence, change and termination of legal 

relations in this area;  

5) legal relations in the field of social security of the public service are 

characterized by a special purpose, different from all other categories of employees. 

Legal facts in the aspect of the emergence, development and termination of 

legal relations in the field of social security of public service in Ukraine are specific 

life circumstances, conditions and facts expressed in the forms of action of the 

competent entities and are enshrined in the hypotheses of the norms of the Laws of 

Ukraine "On Civil Service" "On the Prosecutor's Office", "On the National Police", 

"On the Diplomatic Service", "On the Judiciary and the Status of Judges", "On the 

Social and Legal Protection of Servicemen and their Family Members", which are 

the necessary conditions for the onset of legal imitations in the form of the 

emergence, change or termination of legal relations in the field of social security of 

the public service and entail the realization of subjective rights and legal obligations 

to recipients and providers of social security. 

The problems of provision of certain types of social security of public service 

are singled out. The problems of social security of certain categories of public 

service employees are analyzed. 

It is noted that for the legal regulation of social security of the civil service 

characterized by the following problems:  

1) the low level of social security of this category, which is that in the norms 

of the Law of Ukraine "On Civil Service" a small number of forms of social security 

are fixed, especially in comparison with other types of public service;  

2) the unresolved general problems of providing certain types of social 

security of the public service, analyzed by us in this work. The first problem, taking 

into account the tendency of salary increase for public servants by reducing the 

amount of social security, can be solved by increasing the volume of material 

support of public servants. The return of the articles devoted to the social security of 
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civil servants, which compiled the contents of previous editions, to the Law of 

Ukraine "On Civil Service" is not relevant at present. Accordingly, the problems of 

providing certain types of social security of the civil service are solved on the 

general grounds proposed by us in this work. 

It is argued that among the problems of legal regulation of social security of 

prosecutors the following are named:  

1) significant reduction of the level of guarantees achieved in Ukraine in the 

field of social security of prosecutors;  

2) general problems of providing certain types of social security services of 

the public service, analyzed by us in this work, in particular such as pension 

provision, housing provision, etc.;  

3) the abolition of a number of social and security measures, which led to a 

reduction in the effect of increasing the salaries of prosecutors. 

The following ways of improving the tendency of adoption of norms, the 

purpose of which is not solving urgent social problems, are proposed, and 

declaration of intentions to do this in the future:  

1) to chronologically determine the terms of implementation not only of 

programs and strategies in general, but also of each of their foreseen directions 

which will allow to solve problems as they arise;  

2) to develop the content of strategies and programs in more detail, limiting 

the use of generalized terminology, while the proposed directions of improvement 

of the institute should be accompanied by a mechanism for their implementation;  

3) develop strategies and programs that have a short-term perspective, since 

the implementation of long-term by-laws can be stretched in time for a period 

during which new problems and tasks will arise. 

A description of the world and European experience of legal regulation of the 

social security of the public service has been described. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Професійна діяльність публічних службовців 

спрямована на практичне виконання завдань і функцій держави, 

поставлених перед відповідними державними органами. Такі особи 

зазнають значного фізичного та психологічного навантаження під час 

виконання своїх службових обов’язків, на них впливають різноманітні 

соціальні явища й процеси поза межами службової діяльності, вони несуть 

підвищену відповідальність за виконання покладених на них повноважень 

та мають значне обмеження ряду конституційно встановлених прав, у тому 

числі спеціальні обмеження щодо здійснення ними інших видів діяльності, 

що могло б покращувати матеріальне становище публічних службовців та 

їх сімей. Ці фактори відображаються на соціальному та правовому стані 

таких осіб, тому варто наголосити на існуванні потреби стосовно 

встановлення додаткових гарантій соціального забезпечення для публічних 

службовців, а у зв’язку із цим доцільним є передбачення відповідних форм 

соціального забезпечення у нормах законодавства. 

Право на належне соціальне забезпечення публічного службовця є 

однією з важливих характеристик його статусу, законодавчо встановленою 

гарантією та передумовою належного виконання ним службових 

обов’язків й ефективності у професійній діяльності. На етапі розбудови в 

Україні правової, соціальної держави важливою є підвищена увага до 

здійснення соціальної політики щодо особливих категорій громадян, які 

безпосередньо пов’язані із реалізацією завдань та функцій держави. 

Теоретичні проблеми публічної служби в Україні є суттєвими з 

огляду на наявність чисельних прогалин та відсутність інтересу науковців 

до вирішення багатьох недосконалостей. Одна із таких прогалин – питання 

структури соціального забезпечення публічної служби, яке у повній мірі 

перебуває поза сферою наукових інтересів вітчизняних дослідників. 
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Інститут соціального забезпечення публічної служби в Україні порівняно 

молодий, оскільки його розвиток отримав суттєвий поштовх лише в 

останнє десятиліття, що можна пов’язати із демократичними процесами у 

нашій державі. Проте цей процес засвідчує неприйнятність наявності 

невстановлених структурних елементів даної правової категорії, однією із 

яких є структура соціального забезпечення. 

Актуальність даної теми дослідження можна пояснити багатозначно. 

По-перше, Україна є соціальною державою, а отже, соціальна захищеність 

громадян виступає одним із пріоритетних напрямків її розвитку. Тож 

встановлення структури соціального забезпечення публічної служби в 

Україні є актуальним з огляду на те, що публічні службовці – передусім 

громадяни нашої держави, які потребують від неї додаткового 

забезпечення, особливого соціального утримання, обслуговування, 

надання медичної допомоги тощо. 

По-друге, в Україні порівняно недавно відбулась реформа публічної 

служби, яка справила суттєвий вплив на становлення даного інституту. 

Вітчизняна модель публічної служби була суттєво наближена до 

європейських стандартів, проте дана еволюція наразі не відобразилась у 

повній мірі на стані наукової дослідженості її компонентів. Наукове 

осмислення даної системи дозволить підвищити ефективність діяльності 

компетентних органів у досліджуваній сфері, адже належне соціальне 

забезпечення публічної служби можливе лише за умови визначеності та 

взаємодії кожного з елементів, а також у разі забезпечення їх 

співіснування. Тому питання структури соціального забезпечення 

публічної служби в Україні є також актуальним із огляду на те, що його 

сучасному стану приділена недостатня увага в науковій літературі. 

По-третє, здійснене в даній роботі дослідження продемонструвало, 

що соціальне забезпечення публічної служби в Україні характеризується 

наявністю низки елементів, а це дає підстави розуміти його значення як 



 

6 
 

6 

системи. Така сукупність правових засобів покликана створити необхідні 

умови для поваги до основних прав і свобод публічного службовця як 

носія та виконавця функцій держави та як людини й громадянина. 

Водночас склад даної системи на сьогодні не є встановленим, оскільки у 

правовій доктрині належним чином досліджені лише окремі її складові. 

Встановлення елементів системи соціального забезпечення публічної 

служби в Україні сприятиме визначенню сутності кожної його складової, 

наявності проблемних моментів й прогалин, а також дозволить встановити 

особливості, не характерні іншим категоріям працівників. Тому 

актуальність обраної теми дослідження, у тому числі, полягає і в 

необхідності встановлення сутності та складу усієї системи й кожного її 

елемента. 

Зростання вимог до підвищення наукової обґрунтованості 

соціального забезпечення публічної служби в Україні потребує як 

однозначної визначеності основних дефініцій, так і конкретизації 

характеристик й уточнення складових елементів даної системи. Проте дані 

моменти не є на сьогодні відображеними у науковій літературі, тому 

загальний стан наукової дослідженості даного питання визначимо як вкрай 

низький. 

Окремим елементам системи соціального забезпечення публічної 

служби в Україні все ж приділялась увага вітчизняними науковцями, тому 

серед дослідників даного питання, що здійснили найвагоміший науковий 

внесок у його сучасний стан, виділимо передусім імена тих, які вивчали 

питання публічної служби загалом та правового статусу її службовців 

зокрема. Такими дослідниками є: В.Б. Авер’янов, В.М. Андріїв, Ю.П. 

Битяк, Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 

С.В. Вишновецька, Н.Д. Гетьманцева, Л.Я. Гінзбург, М.І. Григорян, Ю.М. 

Гришина, О.Ю. Дрозд, В.В. Жернаков, С.В. Заболотна, Т.А. Занфірова, М.І. 

Іншин, А.В. Кірмач, Ю.В. Ковбасюк, В.Л. Костюк, М.М. Клемпарський, 
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С.С. Лукаш, В.Я. Малиновський, Н.О. Мельничук, К.Ю. Мельник, 

М.О. Міщук, О.Ю. Л.В. Могілевський, О.В. Москаленко, В.І. Нікітінський, 

О.М. Обушенко, П.Д. Пилипенко, О.В. Петришин, С.М. Прилипко, 

О.В. Смирнов, В.П. Тимощук, О.В. Тищенко, С.М. Черноус, М.М. Шумило, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші відомі науковці у галузі трудового 

права. Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць, 

опублікованих останніми роками, враховуючи нещодавні зміни до чинного 

законодавства, можна стверджувати про відсутність у вітчизняній 

юридичній науці комплексного дослідження проблем правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної 

теми: «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 

2016 року по 31 грудня 2020 року. 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України 

від 12 січня 2015 року № 5/2015, та Стратегії розвитку наукових 

досліджень Національної академії правових наук України на 2016–2020 

рр., схваленої постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 3 березня 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження 

є розробка обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо вирішення 

теоретико-практичних проблем правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні. 
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Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, 

насамперед, виконати такі завдання: 

 узагальнити методи дослідження правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби; 

 визначити поняття та сутність соціального забезпечення 

публічної служби; 

 провести аналіз генезису правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби; 

 розкрити принципи правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби; 

 виділити завдання та функції правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби; 

 сформулювати гарантії правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби; 

 виділити особливості правовідносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби в Україні; 

 охарактеризувати складові елементи правовідносин у сфері 

соціального забезпечення публічної служби; 

 встановити специфіку виникнення, розвитку та припинення 

правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної служби; 

 визначити структуру соціального забезпечення публічної 

служби; 

 здійснити аналіз проблем понятійно-категоріального апарату 

соціального забезпечення публічної служби; 

 виокремити проблеми забезпечення окремих видів соціального 

забезпечення публічної служби; 

 окреслити проблеми соціального забезпечення окремих 

категорій працівників публічної служби; 
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 сформулювати тенденції розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби за національним 

законодавством; 

 з’ясувати позитивні аспекти світового та європейського 

досвіду правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин щодо 

соціального забезпечення публічної служби. 

Предметом дослідження є проблеми правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні. 

Методи дослідження. Наукове дослідження побудовано на 

застосуванні загального системно-структурного методу, основні елементи 

якого забезпечили високий ефект побудови моделей розв’язання 

поставлених задач. Використання структурного методу виявилося 

найбільш ефективним для визначення принципів, завдань, функцій та 

гарантій правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби та елементів структури соціального забезпечення публічної 

служби (розділи 2, 3). Історико-правовий метод наукового дослідження 

застосовано для з’ясування особливостей становлення та розвитку 

нормативно-правового забезпечення публічної служби на території 

сучасної Україні (п. 1.3). Завдяки порівняльно-правовому методу 

проведено загальнотеоретичний аналіз щодо запозичення позитивного 

світового та європейського досвіду правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби (п. 5.2). За допомогою логіко-семантичного 

методу поглиблено понятійний апарат в означеній сфері (пп. 1.1, 1.2, 2.1, 

3.1, 3.3); а використання формально-логічного, а також методу 

моделювання дозволило сформулювати пропозиції щодо визначення 

напрямів удосконалення вирішення проблем теоретико-практичного 
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характеру стосовно правового регулювання соціального забезпечення 

окремих категорій працівників публічної служби (пп. 4.1–4.3, 5.1). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим комплексним науковим дослідженням проблем 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби в 

Україні, у результаті якого розроблено відповідну концепцію, 

сформульовано низку нових наукових положень та висновків, 

запропонованих особисто автором. До найбільш значущих належать такі: 

уперше: 

 надано доктринальне тлумачення поняття «соціальне забезпечення 

публічної служби в Україні», яке слід розуміти як організаційно-правову 

діяльність держави щодо встановлення соціальних і юридичних гарантій та 

розробки соціально-економічних заходів матеріального забезпечення, 

соціального утримання, обслуговування осіб, надання медичної допомоги 

тощо, яка має компенсаційний характер та спрямовується на забезпечення 

умов для задоволення базових потреб публічного службовця як 

громадянина й професіонала і членів його сім’ї з метою встановлення 

гідного рівня їх життя; 

 встановлено, що метою правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні є виконання комплексу дій для 

задоволення базових потреб публічного службовця як громадянина й 

професіонала і членів його сім’ї, вирівнювання особистих доходів, 

встановлення гідного рівня їх життя та підтримання особливого 

соціального статусу; 

 сформульовано принципи правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні як систему фундаментальних 

категорій щодо встановлення соціальних і юридичних гарантій та 

розробки соціально-економічних заходів матеріального забезпечення, 

соціального утримання, обслуговування осіб, надання медичної допомоги 
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публічному службовцю та членам його сім’ї, положення яких 

конкретизуються у змісті правових норм, що мають вплив на правильну 

розробку останніх, прийняття та формування коректного розуміння у 

суспільстві; 

 комплексно визначено, що особливостями забезпечувальних 

функцій правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби в Україні є такі: 1) вони мають індивідуальний характер, оскільки 

кожна із функцій даної групи здійснює вплив на суспільні відносини 

соціального забезпечення, у яких однією із сторін виступає конкретний 

публічний службовець; 2) вони безпосередньо залежать від законодавчої 

регламентації соціального забезпечення публічної служби; 3) мають 

змінний характер, пов’язаний із змінами правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні; 

 встановлено, що правовідносини у сфері соціального забезпечення 

публічної служби – це передбачені нормами Законів України «Про 

державну службу», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про 

дипломатичну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про соціальний 

і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» тощо 

індивідуалізовані вольові суспільні відносини, що виникають, змінюються 

чи припиняються з приводу надання матеріального, побутового, 

професійного, пенсійного, реабілітаційного, рекреаційного, ритуального, 

компенсаційного, охоронного забезпечення публічним службовцям і 

членам їх сімей чи вирішення пов’язаних з ними процедурних питань із 

метою задоволення базових потреб публічного службовця як громадянина 

й професіонала і членів його сім’ї, вирівнювання особистих доходів, 

встановлення гідного рівня їх життя та підтримання особливого 

соціального статусу, учасники яких пов’язані кореспондуючими 

суб’єктивними правами і юридичними обов’язками, що встановлюють для 
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публічного службовця вид і міру можливої поведінки, а для держави в 

особі державних органів – належної поведінки; 

 систематизовано характеристику функціональних завдань 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби в 

Україні, а саме їх наступні ознаки: 1) дана категорія завдань не міститься у 

правових нормах, проте їх вирішення здійснюється шляхом комплексного 

прийняття та застосування законодавства про публічну службу; 2) усі 

завдання є пов’язаними між собою, їх об’єднує спрямування на вирішення 

спільної мети; 3) кожне із виділених завдань направлене на задоволення як 

інтересів держави, так і кожного окремого публічного службовця; 4) 

вирішення функціональних завдань правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби одночасно стосується широкого кола 

питань та проблем досліджуваного інституту; 

 комплексно виділено такі різновиди тенденцій розвитку правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби за національним 

законодавством: 1) тенденція зменшення обсягу соціального забезпечення 

публічних службовців як засобу забезпечення принципів рівності, 

справедливості та свободи усіх громадян держави; 2) тенденція звуження 

прав публічних службовців на соціальне забезпечення під час прийняття 

нових норм та порушення встановлених Конституцією України вимог до 

законотворчих процедур; 3) тенденція прийняття норм, метою яких є не 

вирішення нагальних соціальних проблем, а декларування намірів зробити 

це у майбутньому; 4) тенденція збільшення заробітної плати публічних 

службовців за рахунок зменшення обсягу їх соціального забезпечення; 

5) тенденція інтеграції міжнародних нормативно-правових стандартів у 

вітчизняне законодавство; 

удосконалено: 

 характеристику фундаментальних ознак соціального 

забезпечення публічних службовців, якими є наступні: 1) нормативність, 
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яка полягає у тому, що соціальне забезпечення публічних службовців 

розглядається через призму діяльності держави у вигляді встановлення 

гарантій та регламентації відповідних заходів у нормах чинного 

законодавства; 2) індивідуальність, суть якої проявляється у тому, що 

при визначенні заходів та розмірів соціального забезпечення береться до 

уваги особистість самого публічного службовця, а також конкретні 

обставини, які обумовлюють необхідність застосування того чи іншого 

заходу; 3) соціальність – наслідком застосування заходів соціального 

забезпечення публічних службовців є встановлення гідного рівня життя 

для таких осіб та членів їх сімей. Серед функціональних ознак 

соціального забезпечення публічних службовців є такі: 1) 

раціональність. Соціальне забезпечення розглядається у якості 

задоволення базових мінімальних потреб публічного службовця як 

громадянина та професіонала; 2) компенсаційність. Окремі форми 

соціального забезпечення публічної служби встановлюються з огляду на 

обмеження, передбачені законодавством щодо таких категорій осіб;  

3) комплексність. Соціальне забезпечення включає систему заходів 

стосовно задоволення матеріальних, побутових, професійних, пенсійних, 

реабілітаційних, рекреаційних, ритуальних, компенсаційних та  

охоронних потреб публічних службовців; 

 аналіз змісту порядку соціального забезпечення публічних 

службовців, який є наступним: 1) наявність підстави до вжиття заходів 

соціального забезпечення (наприклад, заява самого публічного 

службовця); 2) визначення питання, чи можливо застосувати такий захід 

до даного працівника (чи відноситься він до відповідної категорії 

публічних службовців); 3) прийняття рішення керівником відповідного 

органу щодо застосування заходу соціального забезпечення до публічного 

службовця; 4) реалізація даного рішення; 
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 визначення функцій правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні як головних напрямів реалізації 

норм права у суспільних відносинах при здійсненні мети і завдань держави 

у сфері соціального забезпечення публічних службовців, які визначають 

умови для задоволення їх базових потреб як громадян і професіоналів, а 

також членів їх сімей; 

 характеристику рис організаційних функцій правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні, якими 

є такі: 1) являють собою основні напрямки правового впливу на 

організацію досліджуваного інституту; 2) мають сталий характер, оскільки 

передбачають заходи довгострокового характеру втілення; 3) 

відзначаються соціально-ідеологічним спрямуванням; 

 аналіз проблеми забезпечення суддів житлом, яка є однією із 

найгостріших у сфері соціального забезпечення публічної служби, тому 

призначення суддів за місцем проживання: 1) полегшить самому судді 

вирішення побутових питань, пов’язаних із призначенням; 2) зменшить 

фінансове навантаження на Державний бюджет; 3) буде логічним 

продовженням політики держави, спрямованої на зменшення обсягів 

соціального забезпечення публічних службовців; 

 обґрунтування пропозиції щодо викладення статті 142 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII у 

такій редакції: «1. Пенсійне забезпечення публічних службовців 

здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» або за їх вибором виплачується 

щомісячне довічне грошове утримання. 2. Суддя у відставці, який не досяг 

віку, встановленого Законом України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», отримує щомісячне довічне грошове утримання. 

При досягненні таким суддею віку, встановленого Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за ним зберігається 
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право на отримання щомісячного довічного грошового утримання або, за 

його вибором, призначається пенсія на умовах, визначених Законом 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»…»; 

 аргументацію стосовно того, що в умовах зменшення обсягів 

соціального забезпечення публічної служби та відсутності ресурсів у 

держави конкурувати із приватним сектором у питанні матеріального 

забезпечення дозвіл публічним службовцям на сумісництво дасть змогу 

вирішити наступні проблеми: 1) суттєво розвантажить Державний бюджет 

у частині надання додаткових ресурсів для створення конкуренції із 

приватним сектором; 2) дозволить зберегти висококваліфіковані ресурси 

на публічній службі; 3) додатково мотивуватиме публічних службовців до 

високопродуктивної праці в інтересах держави; 

дістали подальшого розвитку: 

 деталізація, що соціальним забезпеченням є організаційно-правова 

діяльність держави щодо встановлення соціальних і юридичних гарантій та 

розробки соціально-економічних заходів матеріального забезпечення, 

соціального утримання, обслуговування осіб, надання медичної допомоги 

тощо, яка спрямовується на забезпечення умов для розвитку індивіда як 

працівника й особистості та фінансується за рахунок мережі соціального 

страхування й Державного бюджету; 

 характеристика специфіки соціального забезпечення публічних 

службовців, а саме: 1) соціальне забезпечення публічних службовців 

розглядається через призму діяльності держави у вигляді встановлення 

гарантій та регламентації відповідних заходів; 2) соціальне забезпечення 

розглядається як задоволення базових потреб публічного службовця як 

громадянина та професіонала; 3) при визначенні сутності та розмірів 

соціального забезпечення береться до уваги особистість самого публічного 

службовця та його потреби, його трудові функції й покладені на нього 

завдання; 4) окремі форми публічної служби характеризуються 
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необхідністю встановлення публічного характеру соціального 

забезпечення з огляду на обмеження, передбачені законодавством щодо 

таких категорій осіб; 5) наслідком застосування заходів соціального 

забезпечення публічних службовців є забезпечення гідного рівня життя 

таких осіб; 

 деталізація етапу незалежної України. Даний період запропоновано 

розподілити на декілька підетапів, враховуючи масштабність законодавчої 

еволюції протягом цього часу: 1) 1993–2001 рр. – створення засад для 

розбудови публічної служби, встановлення виключного переліку заходів 

соціального забезпечення публічних службовців; 2) 2001–2012 рр. – 

удосконалення правового регулювання інституту публічної служби 

шляхом прийняття підзаконних нормативних актів, забезпечення його 

подальшого розвитку за рахунок розробки та впровадження нових програм 

і концепцій; 3) 2012 р. – наші дні – реформування законодавства про 

соціальне забезпечення публічної служби, обумовлене прийняттям 

Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 рр.; 

 обґрунтування, що правовідносини у сфері соціального 

забезпечення є передбаченими нормами права соціального забезпечення та 

забезпечені примусом держави індивідуалізовані вольові суспільні 

відносини, які виникають, змінюються чи припиняються з приводу 

надання пенсійного забезпечення, соціальних послуг чи вирішення 

пов’язаних з ними процедурних питань внаслідок настання ситуації 

соціального ризику з метою їх подолання чи зниження ступеня 

негативного впливу та учасники яких пов’язані кореспондуючими 

суб’єктивними правами і юридичними обов’язками, що встановлюють для 

отримувача вид і міру можливої поведінки, а для надавача – належної 

поведінки; 

 визначення сутності мети соціального забезпечення публічної 

служби в Україні, а саме того, що вона полягає у задоволенні базових 
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потреб публічного службовця як громадянина й професіонала і членів його 

сім’ї, вирівнюванні особистих доходів, встановленні гідного рівня життя та 

підтриманні особливого соціального статусу; 

 пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері соціального 

забезпечення публічної служби. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – результати дослідження сприяють 

заповненню прогалин у науці трудового права щодо системних знань про 

теоретико-практичні проблеми правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби; 

– у правотворчості – з метою розробки та удосконалення 

нормативно-правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних 

результатів дасть змогу підвищити рівень правовідносин у сфері 

соціального забезпечення публічної служби; 

– 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 

«Соціальне забезпечення України», «Проблеми соціального забезпечення в 

Україні», «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, права 
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соціального забезпечення і трудового права. Усі сформульовані в ній 

положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень 

автора. У дисертації ідеї та розробки належать автору. Усі публікації 

здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, а також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях: «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 20–21 квітня 

2012 рік), «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 16-17 травня 2013 

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

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

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

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

«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 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, вісімнадцяти статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, семи статтях – у 

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

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 15 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації 
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становить 426 сторінок. Список використаних джерел складається із 398 

найменувань і займає 39 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В 

УКРАЇНІ 

 

1.1 Методологія дослідження правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні 

 

За своєю природою методологія відіграє ключову роль при 

дослідженні проблематики, що має наукове підґрунтя. Методи, які 

використовують, виходячи із предмета дослідження, мають 

фундаментальне значення у пізнанні сутності та характеру досліджуваного 

питання, дозволяють визначити і розкрити важливість змісту правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби. При дослідженні 

методології в більшій мірі застосовують загальнофілософські складові 

діалектичного методу у його різних проявах, загальнонаукові і спеціальні 

методи, що властиві окремим галузям науки. Науковий аналіз з 

використанням ряду методів та підходів сприятиме виявленню специфіки 

правового регулювання соціального забезпечення працівників публічної 

служби. 

Таким чином, виразна структура із логічно взаємопов’язаними 

елементами при дослідженні вказаної проблематики може бути розкрита 

лише завдяки методологічному підходу комплексного характеру для 

виявлення правової специфіки цієї теми. Саме методологія дослідження 

посідає особливе місце у пізнанні сутності та характеру досліджуваного 

питання, визначає зміст соціального забезпечення публічної служби за 

сучасного стану його правового регулювання. 
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Методологічна основа правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні не була предметом дослідження. 

Проте деякі науковці у тій чи іншій мірі торкалися даного питання, а саме 

такі з них: Н.Б. Болотіна, М.І. Іншин, Ю.В. Іщенко, А.В. Кірмач, Ю.В. 

Ковбасюк, О.В. Петришин, С.М. Серьогін, В.П. Тимощук, М.М. Шумило, 

О.М. Ярошенко та інші. Тому така малодослідженість і обумовлює 

потребу здійснення всебічного аналізу вказаної царини. 

Термін «методологія» трактується як вчення про методи. 

Методологія розглядається в якості складової гносеології, що покликана 

вивчати методи наукового пізнання [1, с. 12-16]. Завдяки методологічному 

пізнанню можливо передбачити своєрідні складові при характеристиці 

предмета дослідження. У науці увага звертається на те, що методологія 

передбачає розкриття об’єктивної істини шляхом застосування методів. 

При дослідженні різних процесів використання методологічних основ є 

важливим елементом для розкриття проблематики. Методи, які 

використовуються для досягнення передбаченого результату, мають бути 

направлені на розкриття об’єктивності дослідження [2, с. 16], у нашому 

випадку – правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби. 

Якщо звернутись до «Словника української мови», то в ньому 

поняття «методологія» представлене як вчення про науковий метод 

пізнання й перетворення світу, його філософська, теоретична основа [3,            

с. 692]. З наданого трактування можемо зробити висновок, що, по-перше, 

методологія вивчає метод, за допомогою якого можливо дослідити різні 

процеси та явища, по-друге, приведена дефініція за своїм змістом включає 

в себе досить об’ємне коло складових елементів, що становлять основу 

теоретичного спрямування методології загалом.  

У «Юридичній енциклопедії» вказаний термін тлумачиться так: 

«Методологія юридичної науки – система підходів, методів і способів 
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наукового дослідження, теоретичні засади їх використання» [4, с. 618]. 

Методологія, що застосовується в юридичній науці для дослідження 

процесів та явищ, використовує загальнонаукові теорії про поняття й 

основні методи наукового дослідження. Методологія передбачає 

врахування принципів та способів для визначення місця правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби і вивчення 

правового методу при розгляді відповідного механізму. 

Методологія має непересічне фундаментальне значення як для 

здійснення досліджень у галузі права, так і для процесів законотворчості й 

правозастосування. Саме філософсько-правові засади юридичної науки (як 

і будь-якої іншої суспільної науки) визначають загальний підхід до мети та 

спрямування дослідження, добору досліджуваних фактів і явищ та 

інтерпретації результатів дослідження [5, с. 57]. 

Т. А. Занфірова наголошує на таких аспектах значення методології, а 

саме:  

1) значення, пов’язане із ставленням до методології як до теорії 

організації пізнавального процесу;  

2) значення, пов’язане із системою пізнавальних установок, що 

сприяють усвідомленню конкретного предмета пізнання [6, с. 217]. 

Методологія дослідження правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби має на меті удосконалення підходів, 

принципів, методів і техніки для розкриття проблематики. На даному етапі 

розвитку науки важливого значення набуває використання в наукових 

дослідження нових підходів та методів методологічного спрямування для 

ґрунтовнішої характеристики та досягнення окреслених завдань. 

С.В. Вишновецька надає більш точну, максимально наближену до 

досліджуваної тематики дефініцію поняття «методологія». На переконання 

науковця, методологію науки трудового права можна визначити як 

систему взаємопов’язаних методів, прийомів, способів і принципів 
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пізнання (дослідження) трудоправових явищ, які визначають 

закономірності функціонування системи суспільних відносин, що 

складають предмет трудового права і ґрунтуються на вихідній світоглядній 

ідеї [7, с. 293]. Наведене трактування методології відносно 

трудовоправової науки чітко відображає суть її природи. У контексті 

дослідження методологія являтиме собою комплекс взаємозалежних 

способів, прийомів, інструментів і засобів, які надають змогу встановити 

закономірності існування правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби. Отже, можна зазначити, що методологія 

сприяє дослідженню цілісного розуміння такого правового явища. 

На основі проведеного наукового аналізу варто резюмувати, що 

методологія дослідження правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби – це комплексне поєднання принципів 

теоретичного характеру та способів дослідження, що направлені на 

розкриття специфіки правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби за допомогою застосування методів шляхом їх 

поєднання для досягнення цілісної мети дослідження. 

Основним елементом методологічного дослідження виступає метод. 

У «Словнику української мови» метод визначається як:  

1) спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя;  

2) прийом або система прийомів, що застосовується 

(застосовуються) в якій-небудь галузі діяльності (науці, виробництві 

тощо) [8, с. 692]. Без ряду методів, які використовуються в ході аналізу, 

неможливо провести дослідження для визначення правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби, що пов’язано з реалізацією, 

захистом і охороною державних інтересів. Тільки шляхом теоретичного 

відображення функціонування системи соціального забезпечення публічної 

служби з використанням методів, які взаємодоповнюють один одного, 
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можливо здійснити повноцінне дослідження та представити науковий 

результат, що міститиме логіку викладу та вестиме до новизни. 

Метод визначають як систему регулятивних принципів і правил 

діяльності, що ними керується суб’єкт при дослідженні певного об’єкта, як 

систему науково розроблених правил, прийомів пізнання, що ґрунтуються 

на вивченні об’єктивної дійсності, й покликаних прояснювати шлях 

дослідження [9, с. 303]. Пошук результативних методів є необхідним 

елементом для науково обґрунтованого дослідження загалом і особливо в 

юридичній науці, тому від правильно обраного способу та поєднання 

методів залежить подальший науковий аналіз. 

При цьому, як влучно зауважує Ф.Н. Фаткулін, подібні засоби, 

прийоми, способи, у свою чергу, є його «будівельним матеріалом», так 

званою «юридичною речовиною», вони забезпечують можливість для 

законодавця найповніше відобразити в диспозиціях правових норм 

особливості зв’язків учасників регульованих суспільних відносин, 

сприяють нормативному визначенню юридично значущих моментів 

становища таких осіб [10, с. 157]. 

Поняття «метод пізнання» в юридичній літературі розкривається як 

«найбільш широкий, загальний підхід до вивчення того чи іншого 

природного, суспільного явища, без застосування якого не можна 

домогтися успіху в жодній галузі науки» [11, с. 20]. Тільки застосування 

методів пізнання надасть змогу досліджувати проблеми в єдності їх змісту 

і юридичної форми, здійснити системний аналіз правових аспектів у сфері, 

що є предметом досліджень. При аналізі правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби доцільно використовувався 

весь комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, які 

знаходять широке застосування в сучасній правовій науці [11, с. 20]. Таким 

чином, завдячуючи практичному пізнанню при вивченні та розкритті 

сутнісного змісту правового регулювання соціального забезпечення 
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публічної служби, який складається із різних правил, засобів, прийомів і 

способів, і має бути забезпечений науковий результат дослідження. 

У процесі наукового пошуку, перш ніж застосовувати якісь методи, 

важливо переконатись у тому, чи відповідають вони сучасному рівню 

знань та визначеній проблематиці в цілому. Методи мають бути не тільки 

результативними та надійними в контексті дослідження, але й доступними 

для використання при розкритті тематики. У процесі дослідження на 

основі загальнометодичних принципів визначаються конкретні методи, які 

обумовлюються закономірностями розвитку досліджуваного предмета [12, 

с. 21]. Тому методи, направлені на розкриття методології дослідження 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби, 

повинні передбачати чітку їх конкретизацію з урахуванням доцільності 

застосування підходів тільки на основі аналізу наукових джерел чи з 

врахуванням практичних елементів або їх фундаментальну основу 

становитиме лише вітчизняна база. Всі елементи, які на перший погляд 

можуть здатись несуттєвими, мають важливе значення для ґрунтовного 

розкриття методології дослідження правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби. 

Сучасна система наукових методів досить розгалужена і поділяється 

на три основні групи: загальнофілософські, загальнонаукові та конкретно-

наукові методи. Але, незважаючи на належність до тієї чи іншої групи, у 

процесі дослідження методи взаємодіють, доповнюючи один одного, 

спрямовуючись на отримання нових знань [13, с. 233]. Всі методи для 

отримання результату дослідження  можливо поєднувати, виходячи із 

специфіки предмета та складності процесів. При дослідженні правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби науково 

обґрунтованим є використання загальнонаукових методів і методів 

спеціального призначення, що допоможуть розкрити роль такого 

правового явища для інтересів держави та українського народу. 
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У переважній більшості наукових праць використовуються 

загальнонаукові методи дослідження. М.Т. Білуха наголошує на тому, що 

методи загальнонаукового спрямування використовуються лише в 

теоретичних та емпіричних дослідженнях, а тому до цих методів варто 

відносити аналіз, синтез, індукцію та дедукцію, аналогію і моделювання, 

системний аналіз, діалектичний метод пізнання [14, с. 60]. Для 

теоретичного осмислення тематики дослідження методи 

загальнонаукового спрямування із врахуванням наукового інтересу 

допоможуть досягти певного переосмислення наукових позицій, що в 

подальшому створить умови для розкриття правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби із комплексним поєднанням 

спеціальних методів в межах практичного аналізу. 

Доцільно також розкрити проблематику через призму методів 

збирання, аналізу та обробки фактологічної інформації, серед яких: методи 

загальнонаукового, порівняльного та конкретно-історичного аналізу 

зарубіжних та вітчизняних джерел, із врахуванням документальної 

інформації цього органу державної влади [15, с. 3]. При застосуванні 

методологічних основ до даного дослідження за допомогою представлених 

методів можливо в контексті розкриття проблематики правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби передбачити 

подальші тенденції розвитку. Методи наукового пізнання як загального так 

і спеціального характеру направлені на взаємодію і допомагають більш 

комплексно розкрити специфіку досліджуваного питання та особливості 

його правового регулювання. 

Дослідники також пропонують розглядати методи у якості способів 

пізнання, формулювання наукових гіпотез, перевірки доказовості 

висновків за допомогою конкретних засобів та прийомів [16, с. 26]. Саме 

тому при розкритті даної проблематики доцільно використовувати способи 
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та методи як загальнонаукові так і спеціального призначення для висвітлення 

поставлених цілей наукового дослідження. 

До нинішнього часу у правовій доктрині соціального забезпечення 

не було проведено комплексного дослідження методів дослідження 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби. Тому 

розглянемо наявні підходи до соціального забезпечення окремих 

працівників публічної служби, а також соціального забезпечення як 

правового явища. 

В.І. Хвесюк у своїй дисертаційній роботі «Правове регулювання 

соціального забезпечення працівників органів прокуратури» вказала, що 

методологічну основу дослідження склав діалектичний метод наукового 

пізнання, який дав можливість розглянути порушені питання у їх єдності 

та взаємозв’язку. У свою чергу, історико-правовий метод дозволив 

з’ясувати, як вплинув державно-політичний режим на процес формування 

й становлення нормативно-правового регулювання у сфері соціального 

забезпечення працівників органів прокуратури. Завдяки системно-

структурному і порівняльно-правовому методам вдалося більш детально 

дослідити норми діючого законодавства у сфері правового регулювання 

соціального забезпечення працівників органів прокуратури. 

Використовуючи логіко-семантичний метод, автором розглянуто зміст 

понять необхідних категорій. Поряд з цим за допомогою застосування 

формально-юридичного методу було вивчено зміст правових норм, які 

здійснюють правове регулювання соціального забезпечення працівників 

органів прокуратури. Порівняльний метод дозволив проаналізувати досвід 

зарубіжних країн щодо соціального забезпечення працівників прокуратури 

та підготувати пропозиції стосовно удосконалення їх правового 

регулювання [17, с. 3]. Як бачимо, основну сукупність методів 

дослідження вченою застосовано, однак мало уваги присвячено 

загальнофілософським методам (окрім діалектичного, який по суті 
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використовується у процесі кожного наукового аналізу правової 

проблематики). 

Л.Л. Денісова у своїй дисертації, присвяченій правовому 

регулюванню соціального забезпечення працівників поліції в Україні, в 

основу системи методології поклала такі методи:  

1) діалектичний метод, що дав змогу досліджувати внутрішню 

сутність речей у процесі їх розвитку, а також внутрішніх та зовнішніх 

суперечностей, зокрема за допомогою даного методу проаналізовано 

правову природу трудової діяльності працівників поліції та сучасний стан 

правового регулювання соціального забезпечення працівників поліції;  

2) системний метод, який дозволив здійснити повне та об’єктивне 

дослідження відповідного конкретно окресленого предмета, зокрема 

принципів, функцій та гарантій соціального забезпечення працівників 

поліції;  

3) логічні методи і прийоми – дедукція, індукція, аналогія, аналіз, 

синтез – простежуються впродовж здійснення усього наукового аналізу. 

Застосування структурно-логічного методу та моделювання дозволили 

виділити проблеми та шляхи їх вирішення у сфері правового регулювання 

соціального забезпечення працівників поліції, а також надати пропозиції 

щодо застосування позитивного зарубіжного досвіду в окресленій сфері в 

Україні [18, с. 3]. Вважаємо, що вченій доцільно було б застосувати 

історико-правовий та порівняльно-правовий методи, що б надало роботі 

максимально всебічного характеру, зважаючи на те, що правове 

регулювання соціального забезпечення працівників поліції посідає вагоме 

місце в історичному контексті та є євроінтегрованим (відповідно, 

основний акцент потрібно приділяти вивченню позитивного досвіду країн 

ЄС). 
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В основі системи методології наукового аналізу правового 

регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців                  

Ю.І. Артюх лежать наступні методи:  

1) діалектичний метод, який надав змогу дослідити внутрішню 

сутність речей у процесі їх розвитку, а також внутрішніх та зовнішніх 

суперечностей. Зокрема за допомогою даного методу проаналізовано 

правову природу вимушених переселенців та сучасний стан правового 

регулювання вимушених переселенців в Україні і зарубіжних країнах;  

2) системний метод, що дозволив здійснити повне та об’єктивне 

дослідження відповідного конкретно окресленого предмета, зокрема дав 

змогу вивчити механізм соціального забезпечення вимушених 

переселенців;  

3) історичний метод, який забезпечив дослідження становлення та 

розвитку категорії вимушених переселенців; 

4) логічні методи і прийоми – дедукція, індукція, аналогія, аналіз, 

синтез – застосовуються впродовж здійснення усього наукового аналізу. У 

науковому дослідженні використовувалися й інші методи пізнання, 

наприклад за допомогою логіко-семантичного методу поглиблено 

понятійний апарат в означеній сфері, зокрема визначено такі поняття: 

«вимушені переселенці», «соціальне забезпечення», «соціальний захист», 

«механізм системи соціального забезпечення вимушених переселенців». 

Застосування структурно-логічного методу та методу моделювання 

дозволили виділити проблеми та шляхи їх вирішення у сфері правового 

регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців [19, с. 3]. 

На нашу думку, науковцю доцільно було б також арґументувати позицію 

щодо використання формально-юридичного та статистичного методів, 

адже кількість вимушених переселенців настільки велика, що суттєво 

впливає на економіку та політику країни. 



 

30 
 

30 

А.Л. Клименко надала найбільш повний перелік методів дослідження 

при розробці дисертаційного дослідження на тему «Міжнародно-правові 

стандарти соціального забезпечення». Діалектичний метод сприяв 

розгляду міжнародно-правових стандартів соціального забезпечення як 

складноструктурованого явища, що перебуває в постійному розвитку. 

Застосування логіко-семантичного методу надало можливість поглибити 

понятійний апарат правової доктрини соціального забезпечення за рахунок 

надання дефініцій таких категорій, як «соціальні права», «міжнародно-

правові стандарти соціального забезпечення», «всеосяжність права на 

соціальне забезпечення», «достатній життєвий рівень» та ін. Метод 

класифікації став у нагоді при характеристиці юридичної своєрідності 

соціальних прав та їх властивих ознак. Формально-юридичний метод 

послужив універсальним способом аргументації наукових висновків. 

Оперування історико-правовим методом дозволило окреслити основні 

періоди генезису соціальних прав в Україні. Порівняльний метод 

використано для визначення співвідношення міжнародно-правових 

стандартів соціального забезпечення та вітчизняної правозастосовної і 

законодавчої практики у цій сфері. За допомогою соціологічного методу 

вдалося з’ясувати прогалини, що істотно впливають на ефективність 

державних стандартів соціального забезпечення в Україні. Прогностичний 

метод знайшов відображення у спробах спрогнозувати шляхи подальшого 

розвитку соціального захисту в Україні з урахуванням подальшої 

імплементації міжнародно-правових стандартів соціального забезпечення і 

сконструювати пропозиції з удосконалення чинного законодавства [20,              

с. 3].  

Розглянемо почергово методи дослідження правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби.  

Категорії діалектики, що, на думку П.В. Копніна, є універсальними 

логічними формами мислення, в яких відображені ті загальні властивості, 
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відношення і зв’язки, які існують в об’єктивній реальності. Без понять і 

категорій, констатує філософ, пізнання дійсності було б неможливим 21, 

с. 13 . Визначальна риса діалектичного методу пізнання полягає у 

всезагальності, тобто можливості його застосування в усіх без винятку 

науках, у тому числі й у страхуванні. Всезагальність і необхідність 

характеризується тим, що «категорії філософії мають методологічне 

значення, слугують способом відшукання нових результатів, методом руху 

від відомого до невідомого» [22]. Без діалектичного методу неможливе 

жодне наукове дослідження, адже не буде реалізовано саме пізнання як 

таке. Діалектичний метод становить фундамент методологічних основ.  

Значну цінність у процесі наукового дослідження становлять і такі 

методи: дедукція й індукція – для аналізу правових категорій, пов’язаних із 

тематикою соціального забезпечення окремих категорій працівників 

публічної служби від цілого до окремого чи навпаки для всебічного та 

ретельного розкриття проблематики; аналогія як метод, що сприяє 

виявленню як зовнішніх, так і внутрішніх чинників, які впливають на 

процес правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби; логіко-семантичний метод – для характеристики сходження від 

абстрактного до конкретного аспекту у сфері правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби, дослідження понятійного 

апарату вказаної проблематики; синтез, за допомогою якого аналізуються 

фрагменти цілісної діяльності суб’єктів соціального забезпечення 

публічної служби, які впливають одні на одних, перебуваючи у співпраці; 

юридичний метод – для конкретизації понятійно-категоріального апарату у 

сфері правового регулювання соціального забезпечення публічної служби. 

Одним із методів, на якому ґрунтуватиметься дослідження, є 

історико-правовий метод. Його застосування відповідатиме 

методологічному принципові історизму в науковому пізнанні.                       

К.Г. Волинка зазначає, що отримання об’єктивних знань, повноцінної 
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наукової інформації неможливе без використання наукових принципів, 

серед яких принцип історизму [23, с. 41]. Отже, належність цього методу 

до переліку прийомів, засобів і методів пізнання в методології передбачає 

дотримання одного із принципів методології юридичного пізнання. Саме 

тому доцільним є використання історико-правового методу для 

дослідження правового регулювання соціального забезпечення працівників 

публічної служби. За допомогою генезису можливо охарактеризувати 

конкретно-історичними формами викладу матеріалу становлення 

інституту, розкрити характеристику сучасного етапу його історичного 

розвитку. Даний метод дозволяє виявити недоліки та помилки у 

досліджуваній царині і визначити шляхи оптимізації даної сфери в умовах 

сьогодення. 

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 методу. В доктрині наводяться 

наступні трактування чи визначення системного методу:  

1) інтеграція, синтез розгляду різних боків явища або 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 [24, с. 27-31]. Соціальне 

забезпечення публічної служби утворює окрему систему з підсистемами, в 

якій містяться різні структурні елементи. 

При належному застосуванні порівняльного методу необхідно 

викладати найбільш значущу частину матеріалів щодо національного 
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права відповідної країни, яка аналізується. Зокрема цю частину матеріалів 

слід брати за основу для поглибленої критики та, виходячи з цього, 

надавати авторські пропозиції, що матимуть значення для тлумачення 

свого національного права [25, с. 14]. Порівняльно-правовий метод 

потрібно використовувати для з’ясування сутності правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні та за кордоном, 

виявлення позитивного зарубіжного досвіду у даній сфері в порівнянні із 

вітчизняним, а також пошуку спільного і відмінного стосовно 

закономірності розвитку досліджуваного правового явища. 

Також важливу роль відіграє логіко-семантичний метод, адже, як 

зазначає  Н.В. Карамишева, це надасть можливість установити адекватне 

логіко-семантичного відношення між юридичним терміном і юридичним 

фактом [26, с. 81]. Особливістю застосування вказаного методу в 

юриспруденції є те, що він дає змогу дослідити юридичні поняття з 

погляду їхньої багатозначності, двозначності, яка визначається в різних 

контекстах їх використання. Саме з огляду на специфіку дослідження 

потрібно використовувати поєднання логіко-семантичного аналізу та 

порівняльного методу, оскільки особливості саме цих двох методів 

надають можливість виявити прогалини й інші недоліки і сприяти більш 

комплексному дослідженню правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби. Одночасне застосування цих двох методів 

допоможе також оцінити справжню спрямованість норм, закріплених у 

нормативно-правових актах, наслідки їхнього застосування для розкриття 

досліджуваної царини. 

Статистичний метод дає можливість отримати кількісні показники 

тих чи інших досліджуваних явищ, що масово повторюються, описати їх 

складові частини, встановити їх співвідношення, виявити різні особливості 

і характерні риси [27, с. 149]. Зокрема в дослідженні нашої тематики 

статистичний метод набуває вагомого значення, оскільки з його 
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допомогою можливо встановити реальний стан соціального забезпечення 

різних категорій працівників публічної служби, виявити відповідність 

реальності законодавчим нормам. Відповідно, це вкаже на потреби 

реформування певних аспектів. 

Слід також підкреслити, що виділення сукупності спеціально-

юридичних методів, а також саме формулювання відповідної 

класифікаційної групи на даний момент залишається доволі суб’єктивною 

категорією і залежить від поглядів автора. Відповідно, до певного монізму 

в наукових поглядах наука все ще не прийшла. Наприклад, вчений                  

В.В. Сухонос спеціально-юридичними методами пізнання правових 

об’єктів вважає порівняльно-правовий метод, формально-правовий метод, 

правове моделювання [28, с. 38].  

Спеціально-юридичними методами вважаються ті методи, що 

характерні виключно для правової науки. Методологічна правова система 

визначає обсяг предмета різних галузей, що утворює зміст правових знань.  

Підсумовуючи вищенаведене, варто зазначити, що вивчення 

методології дослідження правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби складається з кількох послідовних етапів, що логічно 

розкривають сутність досліджуваного явища, а саме:  

1) встановлення загального розуміння методології;  

2) юридичне трактування методології;  

3) аналіз методологічних основ наукового пізнання через розкриття її 

призначення у конкретній царині;  

4) розкриття сукупності прийомів, засобів і методів пізнання 

правового регулювання соціального забезпечення працівників публічної 

служби.  

Отже, методологію дослідження правового регулювання соціального 

забезпечення працівників публічної служби складають такі методи: 

діалектичний, порівняльно-правовий, логіко-семантичний, системний, 
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історико-правовий, а також методи аналізу, індукції і дедукції, синтезу. 

Важливим у даному контексті є їх комплексне застосування, оскільки 

відокремлене використання кожного з методів може призвести до 

методологічних помилок і, як наслідок, втрати частини інформації з 

досліджуваного питання. Використання саме цієї сукупності засобів і 

методів зумовлене прагненням до досягнення наукової об’єктивності 

дослідження правового регулювання соціального забезпечення працівників 

публічної служби.  

Слід звернути увагу, що зміст дослідження правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби полягає у здійсненні 

результативного впливу із застосуванням відповідного арсеналу правових 

засобів на ті суспільні відносини, що виникають під час потреби надання 

соціального захисту відповідній категорії працівників. За допомогою 

методологічного дослідження представленої тематики можливо підвищити 

ефективність діяльності працівників публічної служби. Для комплексного 

вивчення особливого значення набуває використання загальноправових та 

спеціальних методів дослідження, що сприятиме широкому аналізу 

проблематики, а отже, й вирішенню важливих питань у даній сфері.  

 

 

1.2 Сутність соціального забезпечення публічної служби в 

Україні  

 

Вивчення сутності та юридичної природи фундаментальних понять 

завжди перебувало у сфері наукових інтересів дослідників окремих 

галузей права, відповідно, не є виключенням й інститут соціального 

забезпечення публічної служби в Україні. Водночас, теоретична увага до 

даного питання відрізняється особливою мотивацією науковців. Зазвичай 

передумовою звернення до розробки теоретичних питань є існування 
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різноманіття точок зору, поглядів та позицій, та як результат – відсутність 

єдності у розумінні того, що потребує детального дослідження з метою 

переосмислення і формування єдиної концепції. Але у даному випадку 

досліджуваний інститут характеризують проблеми іншого змісту. 

Однакові терміни аналізованої сфери повинні мати спільну правову 

сутність, відповідати одному правовому поняттю в рамках не лише 

спеціального законодавства, але й усієї галузі у цілому. Проте відносна 

новизна соціального забезпечення публічної служби в Україні у порівнянні 

із іншими сферами вітчизняного права породжує недостатню теоретичну 

розробленість даного питання. Тому відсутність законодавчо визначеного 

поняття «соціальне забезпечення публічних службовців», а також 

проблеми понятійного апарату даного інституту обумовлюють 

актуальність дослідження поняття, сутності та ознак соціального 

забезпечення публічної служби в Україні.  

Дане питання недостатньо розроблене в юридичній науці, у тому 

числі й тому, що у сфері інтересів вчених-правників перебувають інші 

його аспекти, передусім реформаційні, законодавчі та процедурні. Серед 

дослідників даного питання відзначимо таких вчених, як В.М. Андріїв [29], 

О.В. Андрійчук [30], І.О. Бандурка [31], О.О. Беспалов [32], М.М. Біль [33], 

М.Д. Бойко [34], К.П. Бондарчук [35], К.О. Гаєвська [36], Н.В. Галіцина 

[37], Л.А. Гордієнко [38], Я.В. Губська [39], М.А. Дейнега [40], М.А. 

Дідиченко [41], О.М. Драбик [42], Т.М. Завора [43], М.І. Іншин [44], С.В. 

Кобернюк [45], Т.А. Коляда [46], П.М. Корнєва [47], М.В. Кравченко [48], 

М.О. Кропивницький [49], О.Л. Кучма [50], І.М. Ласько [51], Л.В. Лисяк 

[52], В.П. Мельник [53], О.Т. Панасюк [54], С.В. Панасюк [55], Н.О. Поляк 

[56], О.Ю. Раневич [57], С.М. Синчук [58], Л.М. Сіньова [59], А.В. 

Скоробагатько [60], Н.В. Сухицька [61], О.В. Тищенко [62], В.І. Хвесюк 

[63], Н.С. Чопко [64], Г.О. Яковлєва [65], О.О. Ястремська [66] та інших. 

Незважаючи на вклад зазначених науковців у розробку та становлення 
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досліджуваного інституту, одностайності серед існуючих позицій все ще 

не досягнуто, а його окремі теоретичні структурні елементи на сьогодні 

залишаються невизначеними на науковому рівні.  

У правовій доктрині правильно зазначається, що держава змушена, з 

одного боку, йти по шляху забезпечення відповідності її умовам ринку, а з 

іншого боку – активно захищати своїх громадян від можливих соціальних 

ризиків. Це подвійне взаємообумовлене завдання держава покликана 

вирішувати головним чином за допомогою вдосконалення права 

соціального забезпечення. Будучи самостійною галуззю права, право 

соціального забезпечення повинно стати сьогодні ефективним засобом 

відновлення всієї соціальної сфери в країні та потужним бар’єром на 

шляху розвитку негативних наслідків для громадян, викликаних умовами 

ринку [67, с. 3].  

Соціальною є держава, яка активно реалізує широкомасштабну 

соціальну політику, сприяє здійсненню комплексу соціально-економічних, 

екологічних та культурних прав людини і громадянина в обсягах, що 

дозволяють втілити в життя конституційне визнання людини найвищою 

соціальною цінністю в суспільстві. Важливим фактором розбудови 

соціальної держави виступає стан розвитку громадянського суспільства, 

яке визначає напрямки еволюції правової держави, обумовлюючи її 

перехід від ліберальної до соціальної моделі. Проте сам факт існування 

громадянського суспільства не свідчить про автоматичне утвердження 

соціальної державності, оскільки становлення його інститутів не 

передбачає обов’язкового проведення широкомасштабної соціальної 

політики. Враховуючи складність розбудови соціальної держави в умовах 

суспільства, яке перебуває на етапі формування правової державності і 

становлення громадянського суспільства, виправданим є запровадження 

поняття «соціально орієнтована держава», яке характеризує державу, що 
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не набула усіх ознак соціальної держави, проте реально прагне до її 

розбудови [68, с. 133].  

У правовій державі стосунки держави і громадянина повинні 

будуватися на твердих основах права і виступати як публічно-правові 

зв’язки, що припускають взаємне визнання прав і свобод. До інших 

важливих ознак правової держави, у тому числі, можна віднести наступні: 

наявність розвинутого громадянського суспільства; створення інститутів 

політичної демократії, що перешкоджають зосередженню влади в руках 

однієї особи або органу; верховенство і правова чинність конституційного 

закону, встановлення в законі і реалізація на практиці суверенності 

державної влади; підвищення ролі суду як одного із засобів забезпечення 

правової державності; відповідність законів праву, правова організація 

системи державної влади тощо [69, с. 233]. 

У ринкових умовах держава як гарант соціального захисту населення 

має виконувати свою роль шляхом правового регулювання збалансованого 

функціонування й розвитку всіх рівнів економічної системи та організації 

соціального простору. Вона не повинна опікувати людину, а створювати 

умови для її повноцінної життєдіяльності відповідно до індивідуальних 

потреб. Саме в цьому проявлятиметься безперечна соціальна цінність 

держави, створеної суспільством для власної організації та захисту життя і 

здоров’я його членів. Досить очевидним є те, що тільки держава як 

продукт розвитку суспільства організовує його функціонування й розвиток 

[70, с. 53].  

Стратегічною метою трансформаційних перетворень у нашому 

суспільстві є побудова соціально орієнтованої ринкової економіки. 

Складову останньої становить система соціального захисту населення, 

адекватна умовам функціонування й розвитку ринкових відносин. 

Формування такої системи в Україні пов’язане з реформуванням 

попередньої і потребує переосмислення ряду теоретичних положень, 
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уточнення змісту термінів, понять і категорій, критичного засвоєння 

напрацювань у цій важливій сфері суспільних відносин, адже 

невідпрацьованість теоретичних та методологічних питань, розбіжності в 

тлумаченнях соціально-економічних явищ і процесів, пов’язаних із 

забезпеченням соціального захисту населення, понятійно-термінологічна 

плутанина негативно впливають на здійснення цього захисту, реалізацію 

державної соціальної політики, ведуть до нагромадження законодавчих 

казусів, сприяють безпринципності чиновників [71, с. 10].  

Однією із основних теоретичних проблем інституту соціального 

забезпечення публічної служби в Україні є різноманіття підходів учених до 

позначення даного явища. Найпоширенішою помилкою є оперування 

терміном «соціальний захист» при розкритті сутності інституту 

соціального забезпечення. Також поширеним є вживання понять 

«соціальний захист» та «соціальне забезпечення» у невластивих їм 

значеннях. Відповідно до енциклопедичної та словникової літератури 

захистом є заступництво, охорона, підтримка [72, с. 432], а забезпеченням 

–  

1) задоволення кого-небудь у потребах;  

2) створення надійних умов для здійснення чого-небудь, 

гарантування чогось;  

3) захист, охорона кого-, чого-небудь від небезпеки;  

4) надання всього необхідного;  

5) надання достатніх матеріальних засобів для життя [73, с. 375; 74,              

с. 356; 75, с. 478; 76, с. 342]. Наведені значення дають можливість зробити 

висновок про відмінність сутності зазначених понять. Поняття «захист» 

має загальний зміст і охоплює значно ширший комплекс заходів щодо 

охорони прав та інтересів особи. Термін «забезпечення» характеризується 

соціальною природою і полягає у наданні людині додаткових можливостей 
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у порівнянні із тими, якими вона здатна сама себе забезпечити. Тобто 

існування такого інституту є показником залежності людини та її потреб 

від собі подібних індивідів, а задоволення базових мінімальних вимог – це 

не лише індивідуальне, а й, у тому числі, суспільне завдання.  

Проте існує позиція, згідно з якою соціальне забезпечення і 

соціальний захист ототожнюються. Ж.М. Богословська з цього приводу 

вказує, що конституційне право на соціальний захист – це закріплені 

нормами Конституції та законів України можливості громадян України на 

пенсійне забезпечення, страхові та інші соціальні допомоги, соціальні 

пільги та соціальне обслуговування, що гарантуються 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, недержавним 

пенсійним страхуванням, створенням мережі державних, комунальних та 

приватних закладів по догляду за непрацездатними особами, та на виплати 

не менших від прожиткового мінімуму, встановленого законом, пенсій і 

інших видів соціальних виплат та допомог, якщо вони є основним 

джерелом для існування. Ознаками конституційного права на соціальний 

захист, на думку автора, є: а) можливості громадян України отримувати 

пенсію та інші виплати і допомоги; б) їх закріплення в Конституції та 

законах України; в) гарантування з боку держави, її органів та посадових 

осіб [77, с. 53-54].  

Загальноприйнятим у правовій доктрині є те, що поширення терміна 

«соціальний захист» пов’язане із прийняттям Закону про соціальний 

захист («Social Security Act») 1935 року у США. В буквальному перекладі 

термін «security» має декілька значень, основні з яких такі: безпека, 

охорона, захист, забезпечення, гарантування. У перекладі з англійської 

мови слово «social» означає «суспільний», «соціальний». Міжнародна 

організація праці, у свою чергу, визначає поняття соціального захисту як 

загальну базову соціальну підтримку всіх громадян незалежно від внесків 

або тривалості їх трудового стажу. Конвенція МОП 1952 року і наступні 



 

41 
 

41 

міжнародні трудові норми містять дев’ять основних складових соціального 

захисту: медичну допомогу, допомогу внаслідок хвороби, допомогу по 

безробіттю, у зв’язку з народженням дитини, допомогу сім’ям із дітьми, 

внаслідок виробничого травматизму і професійного захворювання, за інва- 

лідністю, за віком, у разі втрати годувальника. Тобто наявне широке 

трактування соціального захисту як соціальної підтримки, яка надається 

всьому населенню, метою якої є соціальна безпека [78, с. 17]. 

Аналізуючи досліджуване питання у ретроспективному аспекті,            

М.І. Тімофєєва резюмувала, що поняття соціального захисту населення 

досить широке і стосується, точніше сказати, охоплює всі верстви 

населення тією чи іншою мірою. Науковець стверджує, що це, з одного 

боку, дає дуже великий обсяг емпіричного матеріалу, а з іншого – 

ускладнює аналіз даної сфери людської діяльності. Формування чинної 

системи соціального захисту пов’язане із набуттям Україною незалежності 

і переходом від командно-адміністративної економічної системи до 

ринкової. Поняття «соціальний захист» прийшло на зміну поняттю 

«соціальне забезпечення», яким у радянський період історії позначали 

сукупність державних заходів, пов’язаних із забезпеченням громадян в 

старості та у разі непрацездатності, з піклуванням про дітей, з медичним 

обслуговуванням та лікуванням. Фінансувалось соціальне забезпечення із 

суспільних фондів споживання, через які забезпечувалась безоплатна 

освіта, допомоги, пенсії, стипендії студентам, оплата щорічних відпусток, 

оплата путівок у санаторії та будинки відпочинку, безоплатна медична 

допомога, утримання дітей у дошкільних закладах та ряд інших виплат та 

пільг. Поняття «соціальне забезпечення», сформоване у радянський період, 

мало чіткі ознаки цього періоду. Соціальне забезпечення віддзеркалило 

ідеологію державного патерналізму та всеосяжного піклування. 

Організаційно функцію державного піклування здійснювали органи 

соціального забезпечення, діяльність яких відповідала централізовано-
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плановій економіці та адміністративно-командній системі управління. 

Наприкінці 1980-х років початок реформ призвів до фактичної ліквідації 

централізованої економіки, а разом з тим постраждала і централізована 

система соціального захисту. Важка економічна ситуація на більшості 

підприємств призвела до фактичного руйнування відповідної відомчої 

системи. Практично припинила своє існування система безоплатного 

розподілу житла. З 1991 року Україна як незалежна держава починає 

формувати власну законодавчу базу соціального захисту. У цей період 

держава, прагнучи захистити населення від бідності, ухвалює ряд законів, 

які жодним чином не враховують економічні реалії та виглядають навіть 

більш щедрими у порівнянні з тими, що існували раніше. Проте 

забезпечення їх виконання в умовах економічної кризи стає все більш 

проблематичним [79, с. 170]. 

Поширеність концепцій соціального захисту можна пов’язати із 

історичним розвитком даного поняття, оскільки в епоху появи зазначеного 

інституту потреба додаткової допомоги переважно ідентифікувалась із 

малозабезпеченими чи потребуючими такого захисту особами. Наприклад, 

у науковій літературі відмічається, що лише в середині попереднього 

століття відбулось розширення існуючих схем за рахунок додавання до 

вже охоплених соціально неблагополучних верств населення категорій 

громадян, що заробляють [80, с. 2]. Таким чином, поступово ідея 

соціального захисту еволюціонувала до значних масштабів і почала 

охоплювати допомогу ширшому колу осіб. У межах широкого розуміння 

допомоги малозабезпеченим суб’єктам було виділено дещо вужчий 

інститут соціального забезпечення, сутність якого полягала у додаткових 

матеріальних, побутових чи оздоровчих гарантіях для осіб та членів їхніх 

сімей у процесі здійснення ними трудових обов’язків, а також після виходу 

на пенсію. Не є винятком у даному контексті і забезпечення осіб, які у 

процесі реалізації трудових функцій діють від імені держави та 
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забезпечують функціонування ключових суспільних інститутів, тобто 

публічних службовців.  

Доцільність використання саме терміна «соціальне забезпечення» 

підтверджується, у тому числі, й міжнародною практикою. Наприклад, 

О.Г. Чутчева стверджує, що «право на соціальне забезпечення» можна 

віднести до другого покоління прав, які спочатку формулювалися як 

морально-політична декларація держави про наміри забезпечення своїм 

громадянам гідного життя. Друге покоління прав називають ще системою 

позитивних прав. Вони не можуть реалізуватися без активної діяльності 

держави по їх забезпеченню. Фахівець вказує на те, що право на 

соціальний захист можна віднести до третього покоління прав, які 

називають солідарними (колективними), тобто правами всього людства – 

правами людини й правами народів. Мова йде про ті права особистості, які 

диктуються приналежністю до якої-небудь спільності [81, с. 64]. У даному 

контексті Н.Б. Болотіна відмічає, що у світовій практиці загальновизнаним 

є термін «social security» («соціальне забезпечення»), який 

прослідковується у дослідженнях сфери права соціального забезпечення та 

працях, присвячених аналізу законодавства й практики його застосування. 

У свою чергу, термін «protection» («захист») використовується у сфері 

захисту права на соціальне забезпечення окремої особи («protection in 

individual») та навіть захисту самого соціального забезпечення (of social 

security protection) [82, с. 37]. Тому зробимо висновок про необхідність 

розмежування понять «соціальний захист» та «соціальне забезпечення». 

Соціальний захист виступає більш загальною категорією, яка включає до 

свого складу, у тому числі, й соціальне забезпечення. Це підтверджується 

нормою статті 46 Конституції України, у які проголошено, що «громадяни 

мають право на соціальний захист, який включає право на забезпечення їх 

у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості 
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та в інших випадках, передбачених законом» [83]. Із даної конституційної 

норми можна зробити наступні висновки: по-перше, «соціальний захист» і 

«соціальне забезпечення» є різними категоріями; по-друге, «соціальний 

захист» – це значно масштабніша категорія; по-третє, із такого 

формулювання випливає, що соціальний захист може включати до свого 

складу суспільні відносини, не пов’язані з соціальним забезпеченням. Такі 

висновки знаходять своє відображення, у тому числі, й у працях 

вітчизняних науковців, зокрема П.Д. Пилипенка [84, с. 4-5]. Отже, 

соціальне забезпечення є складовою частиною соціального захисту та 

окремим видом соціальних відносин особи й держави. Публічні службовці 

не є малозабезпеченою чи нужденною категорією населення, тому в силу 

особливого характеру трудових функцій та численних обмежень згідно із 

займаними посадами чинним законодавством встановлено застосування 

щодо них саме заходів соціального забезпечення. 

Належне соціальне забезпечення публічної служби в Україні 

неможливе без теоретичної розробки її фундаментальної термінології. 

Відсутність у правовій доктрині нашої держави достатньої кількості 

концепцій визначення поняття «соціальне забезпечення публічної служби» 

обумовлює необхідність звернення до аналізу більш загальних категорій.  

Беручи до уваги позиції науковців часів СРСР, В.С. Андрєєв 

визначив соціальне забезпечення як сукупність соціально-економічних 

заходів, пов’язаних із забезпеченням матері і дитини, громадян у старості 

та при непрацездатності, з медичним лікуванням і обслуговуванням як 

важливим засобом профілактики і відновлення працездатності [85, с. 31]. 

Тобто, як і було нами відзначено в даній роботі, соціальне забезпечення 

того періоду було спрямоване на:  

1) захист інтересів малозабезпечених категорій громадян;  

2) захист інтересів громадян у зв’язку із настанням пенсійного віку;  

3) захист непрацездатних осіб;  
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4) сприяння відновленню працездатності. У сукупності кожен із 

проаналізованих напрямків свідчить про те, що соціальне забезпечення 

громадян часів СРСР є, в першу чергу, системою заходів, спрямованих на 

захист малозабезпечених, непрацездатних та непрацюючих осіб. Така 

сутність суперечить досліджуваному нами явищу, адже в основі 

соціального забезпечення публічної служби в Україні перебуває захист 

саме працюючих осіб, причому їх спеціальної категорії, яка містить 

характерні риси, не притаманні жодному іншому різновиду. 

При цьому деякі сучасні автори і на сьогодні пов’язують соціальне 

забезпечення із непрацездатністю. Так, із точки зору В.В. Жернакова, 

основним індикатором вступу у правовідносини соціального забезпечення, 

є втрата особою працездатності та неможливість вийти самостійно із 

скрутного становища [86, с. 5]. Тобто не лише праці епохи Радянського 

Союзу, а й часів незалежної України характеризуються спільною 

проблематикою, яка вже була нами визначена у даній роботі.                             

П.Д. Пилипенко визначив соціальне забезпечення як систему суспільних 

відносин, які існують завдяки мережі соціального страхування, бюджету та 

іншому фінансуванню для створення достатніх умов життя і діяльності 

осіб, котрі з незалежних від них обставин втратили засоби до існування 

[84, с. 6]. В основі даної моделі перебуває розуміння соціального 

забезпечення саме як соціального захисту малозабезпечених осіб. Оскільки 

«виникнення умов життя і діяльності осіб, які з незалежних від них 

обставин втратили засоби до існування», є ознакою саме соціального 

захисту, зробимо висновок, що зазначена концепція невдала з огляду на 

можливість її застосування до соціального забезпечення публічної служби 

в Україні. 

О.М. Ярошенко розкриває поняття соціального забезпечення як одну 

із складових соціального захисту, поєднуючи його із гарантіями охорони 

праці, здоров’я, навколишнього природного середовища, мінімальної 
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оплати праці й іншими заходами, необхідними для нормальної 

життєдіяльності людини і функціонування держави [87, с. 17]. 

Незважаючи на відсутність розкриття самого поняття соціального 

забезпечення, дана позиція, по-перше, є черговим підтвердженням 

співвідношення соціального захисту й забезпечення як цілого і частини, а 

по-друге, встановлює перелік інших елементів соціального захисту, що 

виключає можливість їх віднесення до складових соціального 

забезпечення. Тобто позиція О.М. Ярошенка є позитивною з огляду на те, 

що її аналіз сприяє унеможливленню синонімізації соціального 

забезпечення із іншими близькими за сутністю категоріями. 

Н.Б. Болотіна під соціальним забезпеченням розуміє організаційно-

правову діяльність держави щодо матеріального забезпечення, соціального 

утримання, обслуговування, надання медичної допомоги за рахунок 

спеціально створених фінансових джерел осіб, які зазнали соціального 

ризику, внаслідок якого втратили здоров’я та (або) засоби до існування і не 

можуть матеріально забезпечити себе та своїх утриманців [82, с. 37-39]. У 

першу чергу відзначимо, що вважаємо таку дефініцію поняття 

«соціального забезпечення» вдалішою за попередньо проаналізовану. Це 

пов’язано з тим, що її автором надано перелік заходів соціального 

забезпечення, а це дає можливість у повній мірі зрозуміти сутність даного 

явища. Більше того, формулювання «організаційно-правова діяльність 

держави» є більш доцільним, аніж «система суспільних відносин», 

оскільки соціальне забезпечення здійснюється саме державою, яка у будь-

якому випадку є однією із сторін всіх відносин даного виду. Тому більш 

доцільним є здійснення акцентування саме на розгляді соціального 

забезпечення як напряму діяльності держави. Водночас, не погодимось із 

обмеженням сфери соціального забезпечення виключно особами, які не 

можуть себе самостійно забезпечити, оскільки це суперечить можливості 

його поширення на працюючих осіб. У даному випадку варто визначити, 
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що такі особи не можуть самостійно себе забезпечити згідно з певними 

стандартами і потребують додаткової допомоги з боку держави. Отже, 

лише в даному аспекті доволі вдала модель Н.Б. Болотіної суперечить 

сутності досліджуваного інституту. 

Також соціальне забезпечення тлумачиться як сукупність 

створюваних і гарантованих державою економічних, організаційних і 

правових заходів, спрямованих на компенсацію або мінімізацію наслідків 

погіршення матеріального й соціального становища працівників, а в 

передбачених законом випадках − інших категорій громадян у разі 

хвороби, втрати працездатності, годувальника, безробіття з незалежних від 

них обставин, старості, настання інших установлених законодавством 

страхових ризиків за рахунок коштів страхових фондів, що формуються 

шляхом сплати обов’язкових страхових внесків роботодавцями, 

громадянами, а також надходять з інших передбачених законом джерел і 

використовуються виключно за їх цільовим призначенням [87, с. 10].  

Найбільш доцільною вбачаємо позицію Т.З. Гарасиміва, згідно з 

якою соціальне забезпечення являє собою систему соціальних і юридичних 

гарантій, які захищають людину від свавілля інших, а також спрямовані на 

забезпечення необхідних умов для розвитку повноцінної особистості: в 

сім’ї, праці, відпочинку, управлінні тощо [88, с. 17-18]. З огляду на 

сутність публічної служби, а також її соціальне забезпечення, така 

концепція найкраще розкриває зміст досліджуваного поняття. Саме 

соціальне забезпечення розглядається не як допомога нужденним особам, а 

як додаткова допомога особам щодо забезпечення їх мінімальних потреб з 

метою сприяння розвитку та подальшій праці на благо держави.  

При цьому варто брати до уваги, що проблему соціальної 

захищеності громадян вирішити у рамках однієї галузі – права соціального 

забезпечення – неможливо, оскільки ця комплексна проблема виходить 

одночасно на рівень багатьох галузей. Трудове право розглядає проблеми 
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безробіття, зайнятості та працевлаштування різних прошарків населення, 

стабільності трудових відносин, підвищення соціальних гарантій у галузі 

оплати праці (визначений рівень заробітної плати, включаючи 

встановлення мінімального розміру оплати праці, гарантії дотримання 

встановлених у законі принципів винагороди за працю, виплати районних 

коефіцієнтів, оплати виконаної роботи, при відхиленнях від тарифу тощо ); 

проблеми відтворення робочої сили, у тому числі питання тривалості 

робочого часу та часу відпочинку, охорони праці, гарантій для осіб, що 

поєднують роботу з навчанням, гарантії працівникам під час розгляду 

трудових спорів (індивідуальних і колективних). Цивільне право – це 

державна підтримка, охорона та захист приватної власності, підтримка 

індивідуального приватного підприємництва і т.д. Житлове право вирішує 

питання, пов’язані із забезпеченням житлом, поліпшенням житлових умов. 

Сімейне право – це питання державної підтримки інституту шлюбу й сім’ї, 

встановлення у законодавчому порядку прав і обов’язків батьків, дітей 

тощо. Екологічне право – це проблеми, пов’язані із створенням 

сприятливого екологічного середовища для нормальної життєдіяльності 

членів суспільства і т. ін. [89, с. 211-212]. 

Тому на підставі здійсненого аналізу моделей визначення поняття 

«соціальне забезпечення» пропонуємо здійснити виділення його 

характерних рис. До них, на наш погляд, належать наступні: 

1) ним є організаційно-правова діяльність держави щодо 

встановлення соціальних і юридичних гарантій та розробки соціально-

економічних заходів;  

2) відповідна діяльність спрямовується на забезпечення умов для 

розвитку особистості як на роботі, так і у побуті; 

3) заходами соціального забезпечення є матеріальне забезпечення, 

соціальне утримання, обслуговування, надання медичної допомоги тощо; 
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4) фінансування соціального забезпечення здійснюється за рахунок 

мережі соціального страхування, бюджету та інших джерел фінансування. 

Таким чином, соціальним забезпеченням є організаційно-правова 

діяльність держави щодо встановлення соціальних і юридичних гарантій та 

розробки соціально-економічних заходів матеріального забезпечення, 

соціального утримання, обслуговування осіб, надання медичної допомоги 

тощо, яка спрямовується на забезпечення умов для розвитку індивіда як 

працівника й особистості та фінансується за рахунок мережі соціального 

страхування й Державного бюджету. 

Встановлюючи сутність соціального забезпечення публічної служби 

в Україні, варто звернути увагу на проблему співвідношення понять 

«державна служба» та «публічна служба». Досить часто такі поняття 

ототожнюються, оскільки обидва становлять механізм здійснення завдань 

та функцій держави, які реалізуються у професійній діяльності 

компетентними особами. Водночас, у науковій літературі підкреслюється 

існування посад, які є політичними, не належать до державної служби, 

проте є елементом публічної служби [90, с. 53], хоча чіткі критерії 

розмежування наразі відсутні.  

До особливостей поняття «служба» відносять такі:  

а) безпосередньо спрямована не на виробництво матеріальних 

цінностей, а на створення умов для матеріального виробництва;  

б) здійснення службової діяльності зумовлене володінням 

специфічним предметом праці – інформацією, яка водночас є засобом 

впливу (збирання, опрацьовування, передача, зберігання, створення 

інформації) на об’єкти управління або об’єкти надання управлінських 

послуг;  

в) пов’язана, як правило, із зайняттям розумовою працею;  

г) є оплатною;  
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ґ) здійснюється особами, які займають посади в державних або 

муніципальних органах, корпоративних або громадських організаціях [91, 

с. 26]. 

Поняття «державна служба» сформульоване у Законі України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92]. Згідно з частиною 1 

статті 1 державною службою є публічна, професійна, політично 

неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій 

держави. Тобто державний службовець, займаючи відповідну посаду, 

здійснює повноваження у вигляді виконанні посадових обов’язків, 

встановлених для цієї посади, та реалізує завдання і функції держави. У 

пункті 15 частини 1 статті 1 Кодексу адміністративного судочинства 

публічна служба визначається як діяльність на державних політичних 

посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, 

альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна 

служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах 

місцевого самоврядування [93]. Тобто, виходячи із нормативного аспекту, 

основною відмінністю між сферами державної служби та публічної служби 

є перелік посад, які вони включають. 

Державне служіння суспільству має допомагати людині вирішувати її 

проблеми, сприяти задоволенню її соціальних потреб. Не держава наділяє 

людину життєвими правами і свободами – вони належать їй від народження. 

Реалізація цих основоположних прав, свобод та законних інтересів збагачує 

діяльність держслужби як соціально-правового інституту, ставить її в пряму 

залежність не стільки від держави, скільки від громадян, народу. Чиновник 

держави покликаний Конституцією слугувати насамперед людині. 

Суспільство вище держави, котра є лише формою організації суспільних 

відносин, їх регулювання за допомогою державного управління [94, с. 23]. 

Сутність державної служби обумовлює її роль в організації та 

реалізації повноважень державних інституційно-структурних утворень, 
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покликаних втілювати волю громадянського суспільства в тканину 

суспільних відносин. Ця роль має подвійний характер і може бути виражена 

двома наступними положеннями:  

           1) служба виступає як рушійна система, що надає життя державним 

органам і виконує повноваження останніх. Усі інші частини (елементи) в 

середині структури органів лише забезпечують діяльність державної служби. 

Зрозуміло, що якість цієї рушійної сили, активність і професіоналізм 

визначають її діловий статус, рівень позитивної роботи та престиж в очах 

інших учасників суспільних відносин;  

2) служба формує напрямок діяльності державних органів і в процесі 

реалізації їх компетенції зберігає і забезпечує цей напрямок. Інакше кажучи, 

державна служба виконує роль рульового в практичному виконанні 

повноважень, в русі державних інституцій до досягнення суспільно корисних 

цілей [95, с. 26-27]. 

Державна служба як організаційний та правовий інститут повинна 

забезпечувати стабільність гуманізму соціального управління та 

відігравати роль стабілізатора суспільно-політичного життя. У країні з 

політично і соціально активним населенням державна служба повинна 

відповідати наступним вимогам:  

1) задовольняти законні потреби клієнта – споживача державних 

послуг;  

2) орієнтуватися на кінцевий результат діяльності, а не на процес, що 

стає основою оцінки діяльності органу влади, його посадових осіб, 

удосконалення структури органів державної влади;  

3) забезпечувати економію і ощадливість у діяльності органів 

державної влади шляхом її раціоналізації, делегування окремих 

управлінських функцій з надання послуг спеціально створеним державним 

або недержавним структурам, підвищуючи рівень рентабельності 

державних послуг;  
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4) забезпечувати результативність функціонування на основі системи 

нового законодавства про державну службу та її видів, нової класифікації 

посад, професіоналізації державної служби, законодавчого унормування 

правової та соціальної безпеки державних службовців, унормування та 

запровадження просування по службі на підставі досягнень у професійній 

діяльності, підвищення управлінської культури та моральності в діяльності 

та поведінці службовців, розширення громадського, парламентського і 

судового контролю державної служби [96, с. 457].  

Як соціальний інститут державна служба являє собою історично 

встановлену форму організації суспільної діяльності осіб, які перебувають на 

службі у держави. У демократичному суспільстві, в умовах правової, 

соціальної держави функціонування державної служби за своїм характером є 

процесом служіння вітчизні, народу, тій політичній системі, яка створена 

народом. При цьому важливо, щоб політична система, насамперед в особі 

держави, мала дійсно народний характер, жила інтересами і потребами народу. 

За нових історичних умов, продовжують дослідники, докорінно змінюється 

уявлення про силу держави. Тепер вона проявляється в забезпеченні дійсно 

демократичних порядків. Держава є сильною тоді, коли виражає інтереси 

народу, коли здійснюється координація діяльності державних органів з 

інститутами державного суспільства. У свою чергу, державна служба, 

поєднуючи зусилля соціуму і держави, сприяє їх процвітанню, зміцненню 

міжнародних та внутрішніх позицій [97, с. 11]. 

Інститут державної служби в Україні – це система норм права, що 

регламентує публічно-владну діяльність державних органів у рамках 

виконання завдань і реалізації у мeжах своєї компетенції функцій 

державної політики. Ця система передбачає наявність спеціального 

організаційно-правового статусу і встановлює ієрархію стратифікованих за 

рангом імперативності органів, у складі яких здiйснюють професiйну 

практику кадрові співробітники у статусі держaвних службовців. 
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Державна служба являє собою професійну діяльність, спрямовану на 

забезпечення стабільності та гуманізму управління в рамках стабілізації 

соціально-політичного життя, сприяння розв’язанню політичних 

конфліктів і урівноваження дій різних політичних сил. Державну службу 

можна визначити і як спeціальну кoмпетентну публічну трудову діяльність 

громадянина у дeржавному органі, установі та іншій структурі, яка 

здійснює завдання та функції держави та має відповідний адміністративно-

правовий статус. Категорії публічної та державної cлужби є 

однородовими, але відмінними між собою, які доцільно розглядати у трьoх 

аспектах: соціальному, політичному і правовому [98, с. 171]. 

Звертаючись до наукової літератури, відзначимо, що В.Б. Авер’янов 

та О.Ф. Андрійко вказують на похідний характер поняття публічної 

служби від поняття «публічна адміністрація», яке трактується як 

сукупність державних і недержавних суб’єктів публічної влади, 

ключовими структурними елементами якої витупають органи виконавчої 

влади та виконавчі органи місцевого самоврядування [99, с. 54]. Із такою 

концепцією не можна погодитись, оскільки, по-перше, публічна служба 

являє собою явище масштабніше, аніж сукупність органів, по-друге, їх 

перелік потребує конкретизації, адже зазначене формулювання не дає 

можливості сформувати однозначне розуміння досліджуваного поняття. 

Як зазначає М.П. Гурковський, сьогодні термін «публічна 

адміністрація» широко не використовується в наукових колах, так як більш 

сталими та успадкованими від радянського права є терміни «органи 

державного управління» та «державне управління». У той же час слід 

наголосити, що наукове осмислення і подальша розробка теорії публічної 

адміністрації є одним із головних напрямів доктринального оновлення 

адміністративного права України та важливим підґрунтям його 

трансформації у сучасну юридичну галузь європейського змісту. Цей рух 

не є простою зміною термінів. Теорія публічної адміністрації має 
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принципові відмінності від теорії державного управління як за юридичним 

наповненням, так і за ідеологічною сутністю. Її становлення і визнання 

ставить крапку на спробах пристосувати вчення про державне управління 

до доктрини правової демократичної держави, в якій нормативною 

визнається її відповідальність перед людиною. Права людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Публічна 

адміністрація в адміністративному праві європейських країн у більшості 

випадків розглядається як сукупність органів та установ, які реалізують 

публічну владу шляхом виконання закону, підзаконних актів та вчинення 

інших дій в публічних інтересах. Таке її розуміння є актуальним і для 

української правової системи [100, с. 11-12]. 

Н.О. Рунова вважає, що публічна служба – це здійснення влади 

суспільством через професійну діяльність публічних службовців, тобто 

осіб, що обіймають посаду в органі виконавчої влади, апараті органів 

влади чи органі місцевого самоврядування на підставі фактичного складу, 

обов’язковим елементом якого повинен бути акт призначення на посаду, і 

здійснюють професійну виконавчо-розпорядчу адміністративну діяльність 

на постійній основі, виходячи з публічних інтересів [101, с. 273]. У розрізі 

даної позиції погодимось із її розглядом саме як форми професійної 

діяльності. Узгоджуючи дану модель із проаналізованими законодавчими 

нормами, можемо зробити висновок про те, що основна специфічна риса 

публічної служби у порівняні із державною полягає саме у переліку посад, 

які до неї відносяться. Тому розкриття досліджуваного поняття через 

сутність особи публічного службовця вважаємо допустимим.  

О.С. Петренко визначила два підходи до формулювання поняття 

публічної служби:  

1) як служби в апараті центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, в апараті органів прокуратури, діяльності неатестованих 

працівників апарату органів внутрішніх справ та військових формувань;  
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2) як діяльності з надання публічних послуг населенню в публічних 

корпораціях, місцевих органах влади [102, с. 14]. Дослідниця дещо 

розширила аналіз у порівнянні із попередніми моделями та здійснила 

групування органів публічної служби. Окремі формулювання на кшталт 

«діяльність неатестованих працівників апарату органів внутрішніх справ» 

не є актуальними на сьогодні, проте у цілому дана позиція сприяє 

формуванню розуміння досліджуваного поняття. 

Схожа точка зору притаманна праці О.В. Петришина, який, окрім 

групування видів діяльності, виокремив ознаки публічної служби. Так, 

науковцем до публічної служби віднесено державну, муніципальну службу 

та службу у недержавних організаціях (громадських організаціях, 

політичних партіях, приватних підприємствах) та виділено такі її ознаки:  

1) зайняття посади у відповідних органах і організаціях незалежно 

від форм власності і конкретних організаційних структур;  

2) службова спрямованість діяльності, що полягає у діяльності не на 

себе, а на обслуговування державних інтересів;  

3) професійність службової діяльності, тобто здійснення такої 

діяльності на постійній основі, що потребує певних знань і наступності та є 

основним джерелом матеріального забезпечення працівника [103, с. 139-

140]. У цілому погодившись як із концепцією, так і з виділеними ознаками, 

дійдемо до висновку, що поняття «публічна служба» є ширшим за поняття 

«державна служба». Якщо державною службою визнається діяльність із 

виконання завдань і функцій держави на посадах, які не є політичними, а 

адміністративними та спеціалізованими без урахування органів місцевого 

самоврядування, то публічна служба включає лише виключно діяльність 

на державних політичних посадах, адміністративну, спеціалізовану та 

громадську службу, у тому числі на посаді судді, прокурора, військову та 

альтернативну (невійськову) службу, дипломатичну службу, службу в 

органах місцевого самоврядування тощо. Державна служба розглядається 
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як елемент публічної, а остання, відштовхуючись від норм чинного 

законодавства, являє собою особливий різновид діяльності, який 

характеризується вичерпним переліком посад, особливим правовим 

статусом таких службовців, а також політичним характером окремих його 

категорій та який, у тому числі, включає і державну службу. 

Правовий статус державних службовців розглядають як сукупність 

прав, свобод, обов’язків, обмежень, заохочень, відповідальності, що 

встановлені законодавством і гарантовані державою. Водночас, вони 

виділяють і акцентують увагу на адміністративно-правовому статусі 

державних службовців, який характеризується тим, що:  

а) їхні права та обов’язки встановлюються, як правило, у межах 

компетенції органів, в яких вони перебувають на державній службі;  

б) діяльність державного службовця підпорядкована виконанню 

завдань, покладених на відповідний орган, і має офіційний характер;  

в) службові права та обов’язки характеризуються єдністю, 

своєрідність якої полягає в тому, що їх права одночасно є обов’язками, 

адже вони повинні використовуватися в інтересах служби, а обов’язки – 

правами, оскільки інакше обов’язки неможливо буде здійснити;  

г) здійснення службовцем своїх прав та обов’язків гарантується 

законодавством;  

ґ) законні приписи й вимоги державного службовця повинні 

виконуватися всіма, кому вони адресовані;  

д) вони мають право на просування по службі, тобто на службову 

кар’єру;  

е) передбачені обмеження його загальногромадянських прав з метою 

ефективності службової діяльності;  

є) для них передбачені певні пільги, а також підвищена 

відповідальність за вчинення правопорушень [104, с. 145]. 
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До основних ознак, рис та властивостей сучасної державної служби 

слід віднести такі:  

а) це професійна діяльність, тобто вона є для державного службовця 

професією – необхідністю виконувати відповідні посадові повноваження;  

б) у межах даної професійної діяльності реалізується компетенція 

державних органів;  

в) змістом діяльності державних службовців є виконання завдань і 

функцій держави, необхідних для життєдіяльності суспільства;  

г) це професійна діяльність, яка оплачується з Державного бюджету;  

ґ) вона має владний характер і забезпечується заходами державного 

примусу;  

д) специфіка нормативної бази регулювання державної служби 

знаходить своє втілення у поєднанні різних галузей права публічно-правової 

та приватноправової систем;  

е) переважання розумової праці в процесі професійної трудової 

діяльності, володіння особливим предметом праці – інформацією;  

є) для цього різновиду трудової діяльності встановлено відповідні 

кваліфікаційні розряди;  

ж) виконання службово-трудової діяльності здійснюється відповідно 

до внутрішнього трудового розпорядку [94, с. 38-39]. 

Таким чином, публічна служба – це особливий вид професійної 

діяльності осіб, які обіймають посади в органах державної влади та 

місцевого самоврядування, що включає адміністративну, спеціалізовану та 

громадську служби, у тому числі суддівську, прокурорську, військову, 

дипломатичну тощо. 

Оскільки поняття соціального забезпечення публічної служби в 

Україні для вітчизняної науки є новим, варто здійснити розгляд окремих 

його складових, встановлених нами у даній роботі. Аналіз правової 
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доктрини засвідчив, що вітчизняні вчені досліджували питання 

соціального забезпечення працівників правоохоронних органів, органів 

внутрішніх справ, прокуратури та військовослужбовців. 

Так, Н.В. Пададименко визначила соціальне забезпечення 

працівників правоохоронних органів як організаційно-правову діяльність 

держави, спрямовану на підтримання соціально-правового статусу 

працівників правоохоронних органів у суспільстві, яка здійснюється за 

рахунок коштів Державного бюджету в рамках соціального страхування, 

соціальної допомоги та соціального обслуговування з урахуванням умов та 

особливостей здійснення ними своїх функцій та виконання покладених на 

них завдань [105, с. 327].  

Перш за все, звернемо увагу на відмінність сутності даної моделі від 

соціального захисту, що підтверджує правильність нашого висновку про 

необхідність розрізнення даних категорій. Також відзначимо розгляд 

дослідницею даного явища як діяльності держави, а також диференціацію 

форм та розмірів соціального забезпечення в залежності від функцій та 

завдань кожного конкретного публічного службовця. Це свідчить про те, 

що в основі теоретичної концепції визначення поняття соціального 

забезпечення публічної служби має перебувати нормативно-правова 

основа регулювання даної галузі. 

Х.З. Босак, здійснюючи дослідження стосовно співробітників органів 

внутрішніх справ України, визначила поняття більш загальної категорії – 

соціального захисту. Проте, враховуючи, що соціальне забезпечення є 

складовою соціального захисту, така позиція також сприятиме 

встановленню характерних рис досліджуваного поняття. Соціальний 

захист працівників органів внутрішніх справ трактується як сукупність 

законодавчо закріплених економічних, правових та інших прав, пільг, 

преференцій, що не тільки наділяють цю категорію державних службовців, 

найманих працівників комплексом прав, але й водночас забезпечують 
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дієвий механізм належної реалізації й ефективного захисту цих прав [106, 

с. 163]. Із такої дефініції можна зробити наступні висновки:  

1) як і у попередньому випадку, заходи соціального забезпечення 

визначаються нормами спеціального законодавства;  

2) у їх основі перебувають не лише заходи захисту та пільги, а й 

преференції, тобто певні переваги у порівнянні із іншими категоріями 

працівників;  

3) соціальне забезпечення даної категорії працівників полягає у їх 

наділенні правами та допомозі. Тобто і у даному випадку варто зробити 

висновок про особливий характер соціального забезпечення працівників 

публічної служби, а також наявність суттєвих відмінностей у порівнянні із 

іншими категоріями працівників. Окрім того, звернемо увагу на те, що 

соціальне забезпечення може надаватись як у формі допомоги, так і у 

вигляді надання певних переваг, не властивих іншим робітникам. 

А.В. Пшонка сформулював визначення соціального забезпечення 

працівників прокуратури як систему соціальних гарантій, які забезпечують 

задоволення матеріальних і духовних потреб та компенсують певні 

обмеження, встановлені законодавством щодо цієї категорії осіб [107,                   

с. 292]. Стосовно даної дефініції, у першу чергу звернемо увагу на 

компенсаційний характер соціального забезпечення, який полягає у 

наданні певних преференцій взамін наявних обмежень прав та інтересів 

даної категорії осіб у порівнянні із представниками інших професій. Дана 

ознака є суттєвою із огляду на формування розуміння сутності соціального 

забезпечення та його відмінності від соціального захисту даної категорії 

осіб та публічної служби взагалі. Варто розуміти, що публічні службовці, 

приступаючи до виконання своїх трудових обов’язків, дають згоду на 

значні обмеження, щоб відповідати вимогам до таких осіб, встановлених 

чинним законодавством. Однією із суттєвих вимог є надання пріоритету 

державним інтересам над своїми особистими, в результаті чого головним 
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джерелом заробітку для прокурорів та публічних службовців у цілому 

виступає публічна служба. Саме тому наявність соціального забезпечення 

є для таких осіб однією із гарантій мінімального задоволення їхніх потреб. 

О.П. Сайнецький сформулював визначення соціального забезпечення 

військовослужбовців як втілення заходів соціального захисту в особливих 

випадках, за умови настання соціального ризику, які виявляються у 

певному спрямуванні діяльності соціальної держави із метою досягнення 

прийнятного гідного рівня життя її населення в цілому та кожного 

окремого індивіда [108, с. 208]. Незважаючи на оперування автором 

терміном «соціальний ризик», що у даному випадку може викликати хибне 

розуміння застосування таких заходів лише за умови його настання, 

соціальне забезпечення військовослужбовців також пов’язується із 

забезпеченням даної категорії осіб гідними умовами життєдіяльності. Саме 

тому зробимо висновок, що усі проаналізовані нами концепції мають 

чимало таких спільних рис:  

1) соціальне забезпечення публічних службовців розглядається через 

призму діяльності держави у вигляді встановлення гарантій та 

регламентації відповідних заходів;  

2) соціальне забезпечення розглядається як задоволення базових 

потреб публічного службовця як громадянина та професіонала;  

3) при визначенні сутності та розмірів соціального забезпечення 

береться до уваги особистість самого публічного службовця та його 

потреби, його трудові функції й покладені на нього завдання;  

4) окремі форми публічної служби характеризуються необхідністю 

встановлення публічного характеру соціального забезпечення з огляду на 

обмеження, встановлені законодавством щодо таких категорій осіб;  

5) наслідком застосування заходів соціального забезпечення 

публічних службовців є забезпечення гідного рівня життя такої особи. 
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Отже, на основі здійсненого аналізу, а також встановленої нами 

сутності загальнотеоретичної категорії соціального забезпечення, 

визначимо соціальне забезпечення публічної служби в Україні як 

організаційно-правову діяльність держави щодо встановлення соціальних і 

юридичних гарантій та розробки соціально-економічних заходів 

матеріального забезпечення, соціального утримання, обслуговування осіб, 

надання медичної допомоги тощо, яка має компенсаційний характер та 

спрямовується на забезпечення умов для задоволення базових потреб 

публічного службовця як громадянина й професіонала і членів його сім’ї з 

метою встановлення гідного рівня їх життя. 

Іншими словами, соціальним забезпеченням публічних службовців є 

задоволення їх специфічних потреб шляхом надання соціальних послуг чи 

матеріальної допомоги у випадках та у межах, визначених нормами 

чинного законодавства. Соціальне забезпечення характеризується 

різноманітними складовими, які залежать від різновиду публічної служби.  

Так, відповідно до норм Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [109] державним службовцям передбачено надання 

наступних видів соціального забезпечення: виплата надбавок, доплат, 

премій (стаття 52); надання службового житла або матеріальної допомоги 

(стаття 54); забезпечення здорових та безпечних умов, необхідних для 

належного виконання державними службовцями своїх обов’язків (стаття 

55); пенсійне забезпечення (стаття 90) тощо.  

Умовно пропонуємо дані заходи соціального забезпечення 

розподілити на наступні групи: 1) матеріальні; 2) побутові; 3) професійні; 

4) пенсійні. Із даного розподілу можна зробити висновок про те, що 

характер соціального забезпечення даної категорії публічних службовців 

якісно відрізняється від заходів, які застосовуються щодо усіх інших 

категорій працівників. Особливо звернемо увагу на матеріальну групу, 

оскільки завдяки існуванню даної гарантії державні службовці отримують 
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можливість значно покращити своє фінансове становище у разі належного 

виконання трудових обов’язків, а також перевиконання встановлених 

нормативів, та стабільності свого перебування на службі. Побутове 

забезпечення полягає у сприянні вирішення житлового питання шляхом 

надання службового житла або грошової допомоги. Така гарантія є 

особливо доцільною для молоді, малозабезпечених сімей державних 

службовців чи при переведенні їх в іншу місцевість. Професійне соціальне 

забезпечення передбачає надання публічному службовцю робочого місця, 

що відповідає вимогам охорони праці та містить усе необхідне для роботи 

обладнання. Відповідно, пенсійне забезпечення у цілому притаманне усім 

категоріям працівників, тому не вирізняє державну службу з-поміж інших 

інститутів. 

Згідно з нормами Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 

№ 1697-VII [110] для даної категорії публічних службовців передбачено 

наступні види соціального забезпечення: матеріально-побутове 

забезпечення, у тому числі забезпечення службовим житлом, безоплатне 

медичне обслуговування прокурорів та членів їх сімей у державних 

закладах охорони здоров’я, матеріальна допомога для вирішення 

соціально-побутових питань (стаття 83); соціальний захист прокурора, у 

тому числі загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

поховання прокурора, який загинув (помер) у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків, гарантії соціального захисту за пенсіонерами і 

членами їхніх сімей (стаття 84); матеріально-побутове забезпечення та 

соціальний захист працівників органів прокуратури, передбачені Законом 

України «Про державну службу» (стаття 85); пенсійне забезпечення, яке 

має суттєву специфіку та значно більші розміри у порівнянні із іншими 

категоріями працівників (стаття 86). Тому зробимо висновок, що відносно 

прокурорів застосовуються наступні групи заходів соціального 

забезпечення: 1)  матеріальні; 2) реабілітаційні; 3) рекреаційні; 4) 
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ритуальні; 5) побутові; 6) професійні; 7) пенсійні. Звернемо увагу на те, що 

соціальне забезпечення даної категорії публічних службовців є близьким 

до гарантій державних службовців, включає кожну із них, проте значно 

досконаліше захищає інтереси прокурорів. Передусім зосередимось на 

поширенні окремих заходів не лише на особу публічного службовця, а й 

членів його сім’ї. Окрім того, специфічним є надання безкоштовного 

медичного обслуговування, забезпечення ритуальними послугами у разі 

смерті під час виконання трудових обов’язків. Заходи матеріальної та 

пенсійної групи характеризуються значно досконалішою регламентацією 

та оперуванням суттєвішими розмірами. У цілому, проаналізувавши 

сутність соціального забезпечення прокурорів, погодимось із позицією 

А.В. Пшонки [107, с. 292] щодо його сутності, адже здійснений науковий 

пошук продемонстрував наявність розвиненої системи компенсацій 

законодавчих обмежень щодо цієї категорії осіб. 

Норми Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015            

№ 580-VIII [111] містять наступну систему соціального забезпечення даної 

категорії публічних службовців: медичне забезпечення (стаття 95); 

житлове забезпечення (стаття 96); грошова допомога в разі загибелі 

(смерті) чи втрати працездатності поліцейського (стаття 97); пенсійне 

забезпечення (стаття 102); навчання дітей (стаття 103). Можливим є 

розподіл даних заходів на наступні групи: 1) реабілітаційні; 2) побутові; 3) 

ритуальні; 4) компенсаційні; 5) пенсійні; 6) освітнє забезпечення дітей. 

Соціальне забезпечення даної категорії публічних службовців, у першу 

чергу, обумовлюється небезпечною природою діяльності. Тому 

законодавцем розроблено досить об’ємну систему заходів допомоги як 

самим постраждалим поліцейським, так і членам їх сімей. До специфічних 

рис віднесемо сприяння одержанню вищої освіти дітьми поліцейських із 

великим стажем роботи, або тих, що загинули чи були визнані безвісно 

відсутніми під час виконання службових обов’язків.  
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Соціальне забезпечення працівників дипломатичної служби 

здійснюється згідно з нормами Закону України «Про дипломатичну 

службу» від 20.09.2001 № 2728-III [112]. Розділом VІ Закону закріплено 

наступні заходи соціального забезпечення даної категорії публічних 

службовців: соціально-побутове забезпечення, у тому числі забезпечення 

житлом та поліпшення житлових умов, медичне обслуговування та 

санаторно-курортне лікування працівників дипломатичної служби та 

членів їх сімей, грошова допомога дружинам (чоловікам) працівників 

дипломатичної служби під час їх звільнення з роботи у зв’язку з 

довготерміновим відрядженням (стаття 37); забезпечення предметами 

представницької екіпіровки (стаття 38); компенсаційні виплати в разі 

загибелі (смерті) або заподіяння шкоди здоров’ю (стаття 39); пенсійне 

забезпечення (стаття 40). Розподілимо дані заходи на наступні групи: 1) 

побутові; 2) реабілітаційні; 3) рекреаційні; 4) компенсаційні; 5) професійні; 

6) пенсійні. Як і у випадку із забезпеченням поліцейських, соціальне 

забезпечення працівників дипломатичної служби також обумовлене 

специфікою даної сфери. В першу чергу, відзначимо особливості 

вирішення матеріальних питань, оскільки житлове забезпечення 

працівників дипломатичної служби набуває особливих масштабів. До 

особливих різновидів віднесемо грошові виплати одному із подружжя, 

вимушеному змінити місце роботи у зв’язку із довготривалим 

відрядженням. Тобто у даному випадку виплата компенсацій може бути 

спрямована не з причин завдання шкоди безпосередньо публічному 

службовцю, а й членам його сім’ї. 

Регулювання соціального забезпечення суддів здійснюється нормами 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-

VIII [113]. Внаслідок нещодавньої судової реформи обсяги соціального 

забезпечення даної категорії публічних службовців були значно зменшені і 

на сьогодні представлені наступними заходами: забезпечення житлових 
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умов (стаття 138); забезпечення потреб судді, пов’язаних з його діяльністю 

(стаття 139); державний захист (стаття 140); виплати за нещасні випадки 

під час виконання трудових обов’язків та професійні захворювання (стаття 

141); пенсійне забезпечення (стаття 142). Пропонуємо згрупувати дані 

заходи наступним чином: 1) побутові; 2) професійні; 3) охоронні; 4) 

компенсаційні; 5) пенсійні. Серед особливостей даної категорії відзначимо, 

у першу чергу, надання державного захисту суддям. Власне захистом є 

застосування уповноваженими органами до судді заходів безпеки, які 

можуть бути правовими, організаційно-технічними чи іншого роду, проте 

обов’язковою умовою є їх спрямованість на захист судді та членів його 

сім’ї від протиправних посягань та створення умов для забезпечення 

суддівської незалежності. 

Особливою категорією соціального забезпечення публічної служби є 

захист прав та інтересів військовослужбовців. Згідно з нормами Закону 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 

їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII [114] до військовослужбовців 

застосовуються такі заходи соціального забезпечення: додаткові види 

грошового забезпечення, у тому числі підвищення посадового окладу, 

надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії 

(стаття 9); продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців 

(стаття 91);  підйомна допомога на військовослужбовця і кожного члена 

сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової 

служби, а також добові для працівників, які перебувають у відрядженні, за 

кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного 

члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним (стаття 91); 

охорона здоров’я та медична допомога (стаття 11); забезпечення жилими 

приміщеннями (стаття 12); безоплатний проїзд у визначених законом 

випадках (стаття 14); першочергове встановлення квартирного телефону 

(стаття 14); пільги, гарантії та компенсації (стаття 14); пенсійне 
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забезпечення (стаття 15); одноразова грошова допомога у разі загибелі 

(смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності (стаття 16). 

Поділимо зазначені заходи на такі групи: 1) матеріальні; 2) побутові; 3) 

компенсаційні; 4) реабілітаційні. Специфіка  заходів соціального 

забезпечення військовослужбовців передусім полягає у наданні значного 

об’єму компенсацій за переїзди та відрядження, а також небезпечність 

функціональних обов’язків. Тобто у цілому можна зробити висновок про 

переважно компенсаційний характер їх соціального забезпечення. 

Підсумовуючи аналіз сутності соціального забезпечення окремих 

категорій публічної служби, доцільно встановити спільні риси, характерні 

для кожної із них, а також сформулювати систему ознак соціального 

забезпечення публічної служби України. Перш за все, відзначимо, що 

правову природу даного інституту становить система соціально-

економічних заходів, спрямованих на задоволення базових потреб 

публічних службовців. Аналіз чинного законодавство дозволив виділити 

наступні групи таких заходів:  

1. Матеріальні – виплата надбавок, доплат, премій, винагород тощо.  

2. Побутові – в їх основі перебуває забезпечення житлом, 

покращення житлових умов, продовольче, речове та інше забезпечення, 

першочергове встановлення квартирного телефону тощо.  

3. Професійні – надання робочого місця, що відповідає вимогам 

охорони праці, а також забезпечення усіма необхідними заходами для 

здійснення службових функцій.  

4. Пенсійні – пенсійне забезпечення публічних службовців.  

5. Реабілітаційні – надання безкоштовного медичного 

обслуговування публічним службовцям та членам їх сімей.  

6. Рекреаційні – забезпечення санітарно-курортного оздоровлення 

публічних службовців та членів їхніх сімей.  
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7. Ритуальні – система заходів забезпечення членів сімей публічних 

службовців у разі настання їх смерті (загибелі) під час виконання 

службових обов’язків.  

8. Компенсаційні – розгалужена система компенсацій публічним 

службовцям та членам їхніх сімей за нанесену шкоду та порушення їх прав 

у процесі перебування особи на публічній службі.  

9. Охоронні – надання державної охорони публічним службовцям та 

членам їхніх сімей. 

Щодо ознак соціального забезпечення публічних службовців, у 

першу чергу відзначимо, що дане питання є новим для вітчизняної науки, а 

тому при здійсненні формування даної системи будемо спиратись на 

зроблені у даній роботі висновки. Пропонуємо здійснити розподіл ознак 

на дві категорії – фундаментальні та функціональні. Саме такий 

розподіл варто здійснити з огляду на специфічний характер публічної 

служби. Передусім, соціальне забезпечення публічних службовців є 

підінститутом соціального забезпечення, а отже, йому мають бути 

притаманні ознаки більш загальної категорії. Тому варто виділити окремі з 

них, які якнайкраще характеризують досліджуване нами правове явище. 

Назва даної категорії ознак як «фундаментальна» є доцільною з огляду на 

те, що такі особливі риси характеризують основу соціального забезпечення 

публічної служби, навколо якої побудовано увесь інститут. Такими 

критеріями є, зокрема, форма закріплення заходів соціального 

забезпечення, визначення виду застосовуваного інструменту та їх правової 

природи. У свою чергу, інша категорія ознак – функціональна – об’єднує 

риси, характерні виключно соціальному забезпеченню публічних 

службовців. Їх функціональність полягає у тому, що такі ознаки є 

залежними саме від діяльності та призначення даного інституту, а не від 

його структури чи будови. 



 

68 
 

68 

Отже, фундаментальними є ознаки, які характерні для соціального 

забезпечення усіх категорій працівників, у тому числі, й працівників 

публічно служби. До них віднесено наступні: 

1) нормативність – соціальне забезпечення публічних службовців 

розглядається через призму діяльності держави у вигляді встановлення 

гарантій та регламентації відповідних заходів у нормах чинного 

законодавства; 

2) індивідуальність – при визначенні заходів та розмірів соціального 

забезпечення береться до уваги особистість самого публічного службовця , 

а також конкретні обставини, які обумовлюють необхідність застосування 

того чи іншого заходу; 

3) соціальність – наслідком застосування заходів соціального 

забезпечення публічних службовців є встановлення гідного рівня життя 

для таких осіб та членів їх сімей. 

До функціональних ознак належать також такі три найсуттєвіші: 

1) раціональність – соціальне забезпечення розглядається у якості 

задоволення базових мінімальних потреб публічного службовця як 

громадянина та професіонала;  

2) компенсаційність – окремі форми соціального забезпечення 

публічної служби встановлюються з огляду на обмеження, передбачені 

законодавством щодо таких категорій осіб; 

3) комплексність – соціальне забезпечення складається із системи 

заходів стосовно задоволення матеріальних, побутових, професійних, 

пенсійних, реабілітаційних, рекреаційних, ритуальних, компенсаційних та 

охоронних потреб публічних службовців. 

Ознака нормативності полягає у тому, що кожен із заходів 

соціального забезпечення будь-якої категорії публічних службовців 

регламентується у нормативно-правовому порядку. Проведений аналіз 

засвідчив, що нормативно-правову основу функціонування інституту 
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соціального забезпечення публічної служби в Україні складають Закони 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII, «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 

2728-III, «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII тощо. Фактично у кожному із них 

виділено окремий розділ, присвячений заходам соціального забезпечення, 

кожен із яких отримав детальну регламентацію умов застосування. Дана 

ознака дає змогу сформувати розуміння соціального забезпечення 

публічної служби як системи нормативно встановлених гарантій та заходів 

у нормах чинного законодавства. 

Індивідуальність, як ознака соціального забезпечення публічної 

служби в Україні, полягає у тому, що відповідні заходи не застосовуються 

як обов’язкове правило до усіх працівників. Підставою для їх реалізації є 

конкретні обставини, які обумовлюють потребу публічного службовця чи 

членів його сім’ї звернутись у встановленому законом порядку за 

одержанням того чи іншого різновиду соціального забезпечення. Також 

недопустимим є зловживання одержанням такого захисту, оскільки в 

законодавчому порядку передбачені відповідні процедури застосування 

заходів. Тобто заходом соціального забезпечення є певна нормативно 

регламентована можливість публічного службовця отримати допомогу 

держави у випадку виникнення такої необхідності. 

Ознака соціальності характеризується тим, що метою соціального 

забезпечення публічної служби в Україні є встановлення гідного рівня 

життя для таких осіб та членів їх сімей. Публічна служба – це специфічний 

вид діяльності, представники якого не мають високого рівня заробітної 

плати. Разом із тим, встановлено низку обмежень, які виключають 

можливість отримання публічним службовцем додаткових джерел 
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заробітку. Саме тому в основу їх соціального забезпечення покладено 

принцип соціальної справедливості, згідно з яким держава, обмежуючи 

права особи, надає їм додаткові можливості щодо встановлення 

відповідності між роллю таких індивідів у суспільстві та їх соціальним 

становищем. Доцільно відзначимо, що ознака соціальності забезпечення 

публічних службовців все ж має специфічну властивість, відмінну від 

інших категорій працівників, оскільки в даному випадку вплив 

досліджуваного інституту здійснюється не на малозабезпечену групу 

людей, а на таких осіб, які потребують додаткового захисту від держави. 

Таким чином, фундаментальну групу ознак складають особливі риси, 

які є основою формування досліджуваного інституту, проте можуть бути 

віднесеними і до інших категорій працівників. Специфічний вияв ознаки 

законності полягає у особливій системі нормативно-правових актів, що 

місять норми законодавства про соціальне забезпечення публічних 

службовців. Ознака індивідуальності забезпечується неможливістю 

застосування до працівника відповідного захисного заходу без наявності 

на те причини. Соціальність виступає ознакою, яка апріорі притаманна 

даному інституту, проте її особливий вияв полягає в орієнтуванні на 

надання додаткового захисту публічним службовцям як особам, 

позбавленим можливостей забезпечити себе в інший спосіб. 

Починаючи характеристику функціональних ознак, звернемо увагу 

на першу з них – раціональність. Дана характерна риса полягає у тому, що 

соціальне забезпечення публічних службовців виключає можливість 

надмірного накопичення матеріальних та соціальних благ працівниками за 

рахунок одержання відповідного захисту від держави. Чинним 

законодавством встановлено перелік суто мінімальних потреб, які мають 

бути забезпечені за кошти Державного бюджету чи Фонду соціального 

страхування, а надмірне забезпечення є неможливим.  
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Компенсаційність визначається тим, що окремі форми соціального 

забезпечення публічної служби встановлюються з огляду на професійні 

обмеження, встановлені законодавством щодо таких категорій осіб. Серед 

таких обмежень можна відзначити, зокрема, заборону зайняття 

підприємницькою діяльністю, присягу, правила професійної етики, 

постійний контроль та аудит діяльності, звітування про доходи та витрати 

публічних службовців і членів їх сімей. Тому в основі ознаки 

компенсаційності перебувають не відшкодування за втрату здоров’я чи 

засобів для існування, а надання певних переваг у порівнянні з іншими 

категоріями працівників шляхом додаткового забезпечення особистих та 

професійних потреб. 

Ознака комплексності була детально проаналізована нами у процесі 

дослідження сутності соціального забезпечення публічної служби в 

Україні, вона полягає у законодавчій розробці системи заходів, яку ми 

умовно розподіли на матеріальні, побутові, професійні, пенсійні, 

реабілітаційні, рекреаційні, ритуальні, компенсаційні та охоронні 

інструменти. 

У процесі дослідження функціональних ознак ми встановили, що 

ними є система особливостей досліджуваного інституту, яка виділяє його 

з-поміж інших суміжних правових категорій [115; 116; 117]. Так, ознаки 

раціональності, компенсаційності та комплексності по суті випливають із 

змісту норм спеціального законодавства. В основі кожної із виділених 

ознак перебуває особлива властивість щодо відмінності розуміння сутності 

соціального забезпечення публічної служби від сутності концепції 

соціального забезпечення працівників інших професій.  

Підсумовуючи здійснене дослідження, зазначимо, що наукова 

новизна даної роботи полягає у формулюванні дефініції поняття 

«соціальне забезпечення публічної служби в Україні» та виділенні ознак 

даного правового інституту. Питання визначення сутності соціального 



 

72 
 

72 

забезпечення публічної служби також є новим для вітчизняної науки, 

проте окремі його елементи є належним чином дослідженими. Пояснити 

відсутність наукових досліджень даної сфери можна відносною молодістю 

даного інституту, а також неоднозначністю розуміння окремих термінів у 

вітчизняній науці.  

Так, до цього часу продовжуються дискусії щодо розрізнення понять 

«соціальне забезпечення» та «соціальний захист», а також «публічна 

служба» та «державна служба». Існування таких суперечностей 

негативним чином впливає на розвиток досліджуваного явища. Водночас, 

останніми роками спостерігається значний приріст наукової уваги до 

питань, пов’язаних із інститутом соціального забезпечення публічних 

службовців. Отже, відзначимо існування тенденції до подальшого 

заповнення усіх теоретичних прогалин. 

  

1.3 Генезис правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби на території України 

 

Шлях розвитку, який пройшла наша держава, а також світовий досвід 

демонструють, що соціальне забезпечення громадян на всіх історичних 

етапах було та залишається однією із найгостріших проблем, яка має бути 

належним чином врегульована Україною. Стосовно публічної служби, то 

вона набуває особливого змісту, оскільки даний інститут пов’язується із 

державою та органами місцевого самоврядування і без його існування 

неможливий розвиток жодної держави світу. Питання, пов’язані з історією 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби в 

Україні, є недослідженими у контексті жодної історичної епохи, 

незважаючи на очевидний взаємозв’язок процесу становлення інституту та 

його сучасного стану як логічного наслідку усіх еволюційних процесів. 

Оскільки хід розвитку правових явищ та їх нормативного врегулювання не 
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є випадковим, а становить цілеспрямовану діяльність держави, 

встановлення етапів його еволюції та притаманних особливостей кожної 

епохи являє собою актуальне питання у контексті нашого дослідження. 

Інститути публічної служби України почали активно розвиватись в 

останніх два десятиліття, коли наша держава взяла курс на демократизацію 

суспільних відносин та розвиток громадянського суспільства, проте 

передумови для їх становлення були закладені багато років тому. Аналіз 

чинників, які створили умови для виникнення та розвитку правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні, 

дозволить сформувати чітке розуміння його призначення в сучасних 

умовах та відповідність вимогам часу. Тому для вирішення даного 

завдання варто оцінити поточний стан досліджуваного інституту через 

його еволюцію.  

Основний об’єкт дослідження становить законодавство про публічну 

службу у різні історичні епохи, за допомогою якого можна встановити 

закономірності чинного інституту соціального забезпечення публічної 

служби, його стан на кожному етапі розвитку та зміни, які вносились у 

процесі еволюції соціально-економічних відносин у державі. При цьому 

важливим є як хронологічний перебіг даного процесу, так і об’єднання 

його елементів у етапи згідно з виділеними характерними рисами епохи. 

Таким чином, для належного дослідження питання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні необхідно встановити 

періодизації його розвитку, оскільки без вивчення історичних процесів 

неможлива адекватна оцінка його сучасного стану та проблем. 

Наразі питання генезису правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні є недослідженим у правовій 

доктрині в комплексному аспекті. Водночас, доцільно відзначити, що 

роботи із історіографії розвитку публічної служби у переважній більшості 

включають аналіз питань, що становлять предмет нашого дослідження. 
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Тому до науковців, які зробили вклад у формування теоретичної бази, 

віднесемо таких, як О.Г. Аркуша, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський, О.А. 

Губська, К.С. Зазерін, Ю.В. Ковбасюк, С.В. Кульчицький, В.Я. 

Малиновський, О.Ю. Оболенський, С.М. Серьогін, Б.І. Сташків та ін. 

Проте відсутність комплексних досліджень генезису правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні 

зумовлює необхідність аналізу даного питання. 

Історично соціальне забезпечення пов’язувалось із допомогою 

хворим та немічним особам. Саме тому в Середньовіччі даний інститут 

втілювався в життя членами родин, церквами, громадами тощо. Проте 

бурхливий розвиток промисловості у другій половині ХІХ столітті зумовив 

поступовий перехід соціального забезпечення під контроль держави, яка 

шляхом закріплення таких заходів у законодавстві «втрутилась» у сферу 

економічних відносин і встановила вимоги щодо охорони прав та інтересів 

робітників й службовців на випадок хвороби, інвалідності, старості тощо. 

Засновником системи державного соціального забезпечення є Отто фон 

Бісмарк, який вперше в історії розробив закони про медичне страхування, 

страхування на випадок інвалідності, страхування у разі настання 

нещасних випадків, про пенсію тощо. Німецький канцлер, запроваджуючи 

такі радикальні новели до національного законодавства, переслідував 

подвійну мету – привернути симпатії робітників та підвищити 

продуктивність їх праці. З того моменту елементи соціального 

забезпечення почали впроваджуватись й у законодавство інших держав 

[118, с. 109]. Проте даний період є початковим лише для незначної 

кількості розвинених на той момент країн. З огляду на те, що українські 

землі були у складі кількох держав, відсутні підстави стверджувати про 

існування правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби в Україні у ті часи. 
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Водночас, такі закони були характерними для правової системи 

Австрії, а, відповідно, й українських територій у її складі, зокрема у 

гірничій сфері (не характерній для наших земель), залізничній та щодо 

захисту праці жінок і дітей. Почали створюватись профспілки як 

організації посередників для представництва професійних інтересів 

робітників та службовців. Було введено обов’язкове страхування 

робітників від нещасних випадків на виробництві, причому внески у 

відповідні фонди сплачували роботодавці. Окрім того, із часом 

встановлено страхування на випадок хвороби та обов’язкове пенсійне й 

інвалідне страхування службовців. У порівнянні із Австрією, Російська 

імперія була відсталою країною у питаннях соціального забезпечення 

працівників. Лише в останні роки перед революцією 1905 року в державі 

почали з’являтись окремі його елементи, зокрема такі як обов’язкове 

страхування на випадок хвороби. На території українських земель під 

владою Польщі, Румунії, Чехословаччини законодавство про соціальне 

забезпечення почало запроваджуватись значно пізніше, тобто у ті часи, 

коли вітчизняні політики здійснювали перші спроби створення держави, 

яка б об’єднала у своєму складі українські землі [118, с. 109]. Таким 

чином, на підставі здійсненого аналізу варто зробити висновок, що у 

період зародження соціального забезпечення працівників, мова ще не йшла 

про окреме соціальне забезпечення публічних службовців. Лише у 

німецькому законодавстві здійснювалось окремо правове регулювання 

щодо працівників та службовців, в інших випадках держави поступово 

протягом тривалого періоду часу регламентували окремі елементи 

соціального забезпечення, яке поширювалось на робітників, жінок, дітей, 

осіб пенсійного віку тощо. На підставі аналізу законодавства держав, у 

складі яких перебували українські землі, можна зробити висновок про те, 

що на той момент воно не відрізнялось особливою прогресивністю, 

оскільки врегульовувало лише нечисленні проблемні питання. 
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Період 1917-1920 років в Україні характеризується 

інституціалізуацією власної публічної служби. Не останню роль в даному 

процесі відіграла нормативно-правова спадщина та досвід правового 

регулювання цих відносин у Російській та Австро-Угорській імперіях. 

Окрім загального законодавства про публічну службу, в Росії, зокрема, 

було прийнято Статут про пенсії та одноразові виплати [119, с. 103]. І хоча 

дія даного нормативно-правового акта поширювалась на усі категорії 

працівників, у сукупності дані нормативно-правові акти утворювали 

законодавчу основу врегулювання саме публічної служби та соціального 

забезпечення публічних службовців.  

Також зазначений період характеризується спробами вітчизняних 

політиків об’єднати українські землі у складі єдиної держави. Однією із 

таких історичних подій є створення Української Народної Республіки. 

Проте з точки зору розвитку правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби цей час не відзначався особливими 

змінами. Центральна Рада протягом 1917-1918 років так і не прийняла 

жодного нормативно-правового документа, який унормував би статус 

публічної служби та публічно-службових відносин в Україні [119, с. 103-

104], хоча такі спроби мали місце і були доволі конкретними. Так, 

наприклад, у квітні 1918 року народний міністр фінансів Української 

Народної Республіки П. Климович запропонував ліквідувати 

диференціацію забезпечення публічних службовців, «а натомісць 

встановити для всіх служащих основні оклади платні без усякого поділу та 

удержань на пенсію; пенсіонні внески робляться за рахунок прибутків 

ощадних кас. З осіб, яким по роспису не належить казьонне помешкання, а 

в дійсности вони все ж будуть жити у таких помешканнях, – повинно 

щомісяця при видачі платні утримувати 1/5 частину основної річної платні. 

Особам же, яким належить казьонне помешкання, але за браком таких 

помешкань у казьонних або найнятих будинках ці особи не можуть 
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скористуватись помешканням, їм досить додатково виплачувати щомісяця 

при видачі платні ¼ річної платні» [120, с. 178-179]. Із цієї пропозиції 

можна зробити висновок, що, окрім власне матеріального забезпечення, 

публічні службовці вже тоді забезпечувались житлом за рахунок держави. 

Поряд з цим, із заробітної плати здійснювались відрахування на пенсійне 

забезпечення. Це була чи не єдина спроба реорганізації публічної служби, 

що відбувалась в Україні з часів царату, а невдалий підсумок реформи 

засвідчує неготовність керівництва Української Народної Республіки до 

здійснення кардинальних перетворень та створення системи соціального 

забезпечення публічної служби на принципово нових актуальних засадах. 

Тому, підсумовуючи, зазначимо, що у першій половині ХХ століття 

публічна служба вже існувала як повноцінний сформований інститут, хоча 

його правове регулювання було недосконалим, а в основі все ще 

залишалось законодавство царської Росії. Даний інститут 

характеризувався непрофесійністю та некомпетентністю, тому у питаннях 

соціального забезпечення публічні службовці не відрізнялись від інших 

категорій працівників, а загальний рівень соціального забезпечення в 

державі був вкрай низький. Правове регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Українській Народній Республіці 

(1917-1918 рр.) характеризувалось наступними ознаками:  

1) врегулюванням законами царської Росії;  

2) невдалістю спроб реформування даної сфери;  

3) забезпеченням публічних службовців житлом та пенсійним 

забезпеченням.  

Доба Української Держави характеризується суттєвим покращенням 

у питаннях розвитку досліджуваного інституту, коли, як відзначається 

вітчизняними дослідниками, було зроблено чимало для будівництва 

публічної служби [119, с. 105]. Так, у цей час було прийнято близько 400 

нових нормативно-правових актів, спрямованих на врегулювання 
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суспільних відносин, що відповідали вимогам часу. Це дає підстави 

зробити висновок про несправедливо забутий внесок Української Держави 

в загальний процес розбудови публічної служби.  

Звертаючись до тогочасного законодавства про публічну службу, 

варто звернути увагу на високий рівень матеріального забезпечення 

службовців. При цьому їх заробітна плата також була прив’язана до 

російської законодавчої традиції та залежала від класифікації посади 

службовця й відповідного пенсійного розряду. Було здійснено спроби 

ухвалення зазначеного раніше в даній роботі проекту «Роспису посад по 

Дірекції Державних ощадних кас УНР та її місцевих установ» шляхом 

повторного направлення на розгляд Ради міністрів [120, с. 179; 121]. Цей 

законодавчий акт було схвалено та затверджено Гетьманом                                

П. Скоропадським. Аналізуючи його зміст, відзначимо, що він передбачав 

класи посад, кваліфікаційні розряди, оклади, включаючи тринадцяту 

зарплату, умови відряджень публічних службовців тощо. Хоча основна 

увага була приділена збільшенню розміру матеріального забезпечення 

працівників, також було вирішено низку проблемних питань соціального 

забезпечення. Привертає увагу законодавчо встановлена одноразова 

виплата Главі держави 30 тис. крб. для покриття витрат на початкове 

облаштування, що очевидно можна вважати видом соціального 

забезпечення. Окрім того, законом встановлювалося пенсійне забезпечення 

державних службовців, особливості якого полягали у наступному: 1) на 

пенсію першого рангу претендували прем’єр-міністр, міністри, їхні 

заступники; 2) ранг пенсії відставав від посадового класу на 2-3 позиції; 3) 

найнижчим був сьомий пенсійний ранг. Наступним видом соціального 

забезпечення публічних службовців за досліджуваним законом є 

матеріально-побутове забезпечення вищих урядовців. Так, Голові Ради 

міністрів забезпечувалось казенне помешкання, оплата комунальних 

послуг, а також щорічна виплата 24 тис. крб. представницьких. Міністрам 
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та їхнім заступникам надавалися квартири або грошова компенсація в 

розмірі чверті посадового окладу. Передбачалися також підйомні в разі 

переїзду до місця служби й вагони для перевезення майна. Окрім 

проаналізованих видів соціального забезпечення, публічні службовці мали 

право на оплату проїзду та добових під час відряджень, що залежало від 

класу посади. Так, міністри та їхні заступники користувалися 

безкоштовним проїздом, а керівникам відомств, окрім того, ще й надавався 

окремий вагон. Щодо добових, їх розмір залежав від посади, відстані, міст 

перебування та їхнього розряду. Наприклад, Київ, Харків, Одеса були 

визначені як найдорожчі для проживання, а тому для них встановлювалися 

окремі добові [120, с. 194-195]. Окрім зазначених преференцій, у науковій 

літературі відзначається недостатня дослідженість питання пільг 

публічних службовців. Стосовно найвищих урядовців, то вони були досить 

чітко виписані у відповідних законах, а щодо основної маси службовців, 

така нормативна база була відсутньою. Існувала спроба вирішити дану 

проблему Малою Радою міністрів шляхом ухвали пасхальних премій 

згідно з традиціями царських часів. Уряд відхилив це рішення, передавши 

його на розгляд Фінансової ради, тому зазначена проблема була в 

результаті розв’язана лише частково і значно пізніше. Через відсутність 

фінансової можливості преміювати всіх публічних службовців було 

встановлено надання адресної допомоги найменш забезпеченим 

категоріям, до яких відносилися посадовці із річним доходом до 5400 крб. 

Тобто даний вид соціального забезпечення був притаманним державним 

службовцям VІІІ-ХІІ класів. Останнім заходом, сутність якого відповідає 

поняттю «соціальне забезпечення», є вирішення проблеми зовнішнього 

вигляду публічних службовців. Відзначається, що чимало працівників 

ставили питання про суттєву зношеність їхнього гардеробу та 

неможливість його оновлення з фінансових причин. Урядом була 

здійснена спроба розв’язати цю проблему шляхом асигнування грошових 
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коштів на видачу авансів чиновникам центральних установ для купівлі 

сукна [120, с. 196-197; 122]. Підсумовуючи епоху Української Держави, 

можемо констатувати, що у цілому даний етап значно суттєвішим чином 

впливав на розвиток правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні. По-перше, було прийнято ряд законів та 

підзаконних нормативно-правових актів, які детально врегулювали 

досліджуваний інститут. По-друге, заходи соціального забезпечення 

публічних службовців набули системного характеру. По-третє, змінились 

підходи до сутності соціального забезпечення публічних службовців. 

Окрім пенсійного забезпечення та забезпечення житлом, притаманного і на 

попередньому етапі, публічні службовці отримали право на додаткові 

грошові виплати у разі нестачі коштів та на інші привілеї, що суттєво 

відрізнило їх від інших категорій працівників. Отже, до особливостей 

даного етапу (1918 р.) варто віднести наступні:  

1) активна законодавча діяльність та прийняття нормативно-

правових актів, які не вдалось втілити в життя на попередньому етапі;  

2) соціальне забезпечення публічних службовців набуло специфічних 

ознак, що суттєво відрізнило його від соціального забезпечення інших 

категорій працівників;  

3) систему соціального забезпечення публічних службовців 

становили наступні заходи: одноразова виплата Главі держави для 

покриття витрат на початкове облаштування; пенсійне забезпечення 

державних службовців; матеріально-побутове забезпечення вищих 

урядовців, у тому числі забезпечення казенним помешканням, оплата 

комунальних послуг, щорічна представницька виплата,  грошова 

компенсація для вирішення житлових умов,  підйомні в разі переїзду до 

місця служби, вагони для перевезення майна тощо; оплата проїзду та 

добові під час відряджень, у тому числі безкоштовний проїзд та окремий 
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вагон; адресна допомога найменш забезпеченим категоріям; допомога в 

оновленні гардеробу.  

Радянська Україна характеризувалась відсутністю державно-правової 

організації, яка б мала юридичне визначення публічної служби, що значно 

ускладнює дослідження правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби. Водночас, дослідники радянської доби відзначали 

наявність державного апарату, під яким розуміли працівників радянських, 

господарських та інших органів [119, с. 111; 123]. Тобто публічними 

службовцями того періоду вважався особовий склад державних органів, на 

який покладались державні функції у формі планування, обліку, контролю, 

нагляду, фінансування, встановлення нових правил, забезпечення їх 

реалізації заходами переконання, а в деяких необхідних випадках – і 

заходами державного примусу. Їх соціальне забезпечення, з огляду на 

особливості форми державного правління, набувало досить специфічних 

рис. Так, особливими заходами, які застосовувалися до радянських 

державних службовців за часів Української Соціалістичної Радянської 

Республіки (Української Радянської Соціалістичної Республіки), були:  

1) подяка, оголошена в наказі;  

2) нагородження іменним цінним подарунком;  

3) грошова нагорода;  

4) занесення на Дошку пошани і в Книгу пошани;  

5) нагородження почесними грамотами;  

6) нагородження почесними значками (наприклад, «Відмінник 

охорони здоров’я», «Відмінник народної освіти» та ін.);  

7) присвоєння почесних звань (Герой Соціалістичної Праці, 

«Заслужений діяч науки», «Заслужений учитель» тощо);  

8) преміювання;  

9) призначення на вищу посаду;  
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10) нагородження орденами і медалями СРСР [119, с. 111]. Більшість 

із цих заходів заохочення доповнювались наданням пільг та виплат 

грошових допомог, що і дає змогу віднести їх до переліку заходів 

соціального забезпечення. Тому можна зробити висновок, що із приходом 

радянської влади суттєво змінився підхід до розуміння сутності 

досліджуваного інституту. Більше того, саме існування даної категорії у 

радянські часи є доволі спірним, зважаючи на відсутність юридично 

встановленого інституту державної служби. Також привертає увагу такий 

різновид соціального забезпечення публічних службовців як проведення 

ювілеїв. Такі ювілеї видатних партійних, державних та громадських діячів 

могли відзначатися, якщо це буде визнано необхідним, з дозволу ЦК КПРС 

і Ради Міністрів СРСР, а ювілейною датою для окремих осіб вважалося 

п’ятдесятиріччя з дня народження або інше наступне десятиріччя [119,               

с. 112]. Водночас, очевидним є те, що, окрім перерахованих видів 

соціального забезпечення та заходів стимулювання працівників, 

безсумнівним є існування за часів Радянського Союзу й інших різновидів 

соціального забезпечення, зокрема пенсійного забезпечення публічних 

службовців. Так, В.С. Оверчук та Є.В. Калюга відзначають, що за 

радянських часів встановлювались пенсії за вислугу років, які отримували 

учителі, лікарі, ветеринари, агрономи, військові, робітники культури та 

інші державні службовці, які відслужили передбачену законом кількість 

років. Також як окремий вид пенсій виділялись персональні пенсії, які 

призначалися за особливі заслуги перед режимом [124, с. 73]. Фактично 

пенсійне забезпечення було одним із небагатьох неспецифічних різновидів 

соціального забезпечення публічних службовців, притаманних 

радянському періоду, оскільки кожен із альтернативних видів відрізнявся 

встановленням із урахуванням особливостей суспільних відносин у ту 

епоху. 
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Серед нормативно-правових актів, котрі прийняті у цей період та які 

врегульовували питання соціального забезпечення публічних службовців, 

варто виділити наступні:  

1) 10 грудня 1921 року РНК УСРР затвердила Положення про 

соціальне забезпечення робітників і службовців на випадок тимчасової і 

постійної втрати працездатності і членів їх сімей на випадок смерті 

годувальника;  

2) 05 лютого 1955 року було затверджене Положення про порядок 

призначення і виплати допомог за державним соціальним страхуванням;  

3) 14 липня 1956 року Верховною Радою СРСР прийнято Закон СРСР 

«Про державні пенсії» [125, с. 626-628]. Це дає підстави зробити висновок, 

що соціальне забезпечення публічних службовців було співставним із 

соціальним забезпеченням робітників, а спеціального законодавства про 

соціальне забезпечення публічної служби не існувало. 

Саме тому пропонуємо заходи соціального забезпечення публічних 

службовців умовно розподілити на загальні та спеціальні. Спеціальні вже 

проаналізовані раніше нами у даній роботі та полягають у системі 

законодавчо закріплених заохочень, що надавались публічним службовцям 

у зв’язку із успішним виконанням своїх функціональних обов’язків. 

Відповідно, загальні заходи закріплювались у нормах законодавства про 

соціальне забезпечення громадян та поширювались на усіх без виключення 

працюючих осіб. 

Підсумовуючи дослідження правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Українській Радянській 

Соціалістичній Республіці (1918-1991 рр.), варто виділити наступні 

особливості даної епохи:  
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1) специфіка правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби обумовлювалася відсутністю юридично встановленого 

інституту публічної служби; 

2) у питанні соціального забезпечення публічні службовці були 

фактично прирівняні до робітників;  

3) заходи соціального забезпечення публічної служби, з нашої точки 

зору, умовно поділялися на дві групи: загальні та спеціальні. До загальних 

заходів відносилось соціальне забезпечення службовців на випадок 

тимчасової і постійної втрати працездатності і членів їх сімей на випадок 

смерті годувальника, виплата допомог за державним соціальним 

страхуванням, державна пенсія. Спеціальними були наступні: грошові 

нагороди, преміювання, численні нагороди та звання, проведення ювілеїв, 

яке супроводжувалось грошовими допомогами та встановленням пільг. 

16 липня 1990 року Верховною Радою Української РСР було 

проголошено Декларацію про державний суверенітет України [126], 

прийняття якої стало важливим кроком у подальшому проведенні реформ 

публічної служби в Україні. Початок розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в незалежній Україні варто 

розглядати у контексті реформування публічної служби Радянського 

Союзу, яка із усіма її недоліками була успадкована Україною разом із 

іншими інститутами державної влади після розпаду СРСР шляхом 

прийняття Закону України «Про правонаступництво України» від 

12.09.1991 № 1543-XII [127]. Тому після проголошення незалежності 

Україна розпочала оновлення еволюційним шляхом законодавства в 

сферах соціального забезпечення та публічної служби. На початковому 

етапі за основу було взяте радянське законодавство, а також законодавство 

Російської Федерації. Згодом почав враховуватись досвід законотворчої 

діяльності країн СНД та більш розвинених європейських країн.  
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Через два роки з моменту проголошення незалежності України було 

прийнято Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-

ХІІ [128], який визначив подальше становлення публічної служби та 

соціального забезпечення її працівників. Щодо соціального забезпечення 

державних службовців, то Законом встановлювалось, що його становили 

заохочення за сумлінну працю, щорічні та додаткові відпустки, 

забезпечення житлом, першочергове встановлення квартирних телефонів, 

земельна ділянка та безвідсотковий кредит на строк до 20 років для 

вирішення житлових проблем, пенсійне забезпечення і грошова допомога. 

В подальшому даний перелік неодноразово змінювався та доповнювався. 

Наприклад, у редакції Закону від 01.01.2006 змінився порядок 

забезпечення житлом публічних службовців, оскільки згідно із нормами 

Закону України «Про Державний бюджет на 2006 рік» від 20.12.2005                 

№ 3235-IV [129] було зупинено надання земельних ділянок та 

безвідсоткових кредитів на строк до 20 років. Окрім того, постійно 

зазнавав змін порядок та розміри нарахування пенсійного забезпечення. 

Тому шляхом внесення перманентних змін до Закону України «Про 

державну службу», законодавче врегулювання соціального забезпечення 

публічних службовців набуло наступного вигляду:  

1) заохочення за сумлінну працю, що включає представлення до 

державних нагород та присвоєння почесних звань;  

2) надання щорічних та інших видів відпусток;  

3) здійснення соціально-побутового забезпечення шляхом надання 

житла у встановленому порядку із державного фонду;  

4) надання публічним  службовцям та членам їх сімей, які 

проживають разом з ними, безплатного медичного обслуговування у 

державних закладах охорони здоров’я;  
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5) призначення пенсії державним службовцям у розмірі 60 відсотків 

суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування [128].  

У цілому аналіз еволюції норм даного нормативно-правового акта 

засвідчив, що за період розвитку правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в незалежній Україні перелік заходів та їх 

зміст був у цілому стабільним протягом усього двадцятишестирічного 

періоду. Принципові зміни стосувались пенсійного питання, щодо якого 

спостерігалась нестабільність у визначенні розміру пенсійного 

забезпечення та настання  пенсійного віку, а також питання житлового 

забезпечення публічних службовців. На початкових етапах службовцям 

були надані гарантії, які в результаті держава не змогла постійно 

забезпечувати у повному обсязі. Такий зміст правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби суттєво відрізнявся від 

радянського, з чого можна зробити висновок про те, що у досліджуваній 

сфері вітчизняний законодавець достатньо швидко вирішив проблему 

недоліків успадкованої системи радянської державної служби. Фактично 

через два роки після проголошення незалежності України вітчизняна 

публічна служба вже характеризувалась наявністю власної системи 

соціального забезпечення, яка дозволяла надалі ефективно 

вдосконалювати даний інститут.  

Окрім Закону України «Про державну службу», було прийнято низку 

норм, які в тій чи іншій мірі суттєво вплинули на регламентацію 

функціонування соціального забезпечення публічної служби. Так, хоча 

прийняття Конституції України [130] не мало безпосереднього впливу на 

інститут соціального забезпечення, аналіз її норм засвідчив важливу роль у 

врегулюванні ключових моментів діяльності публічних службовців. 

Наприклад, статтею 43 Конституції України встановлено право кожного на 

вільний вибір праці, статтею 46 –  право на соціальний захист, статтею 48 – 
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право на достатній життєвий рівень, а статтею 49 – на охорону здоров’я, 

медичну допомогу та медичне страхування. Публічні службовці є не лише 

особами, що втілюють в життя завдання й функції держави, а й 

громадянами, яким належать дані невід’ємні права. Відповідні норми 

Закону України «Про державну службу» розроблені відповідно до даних 

конституційних принципів. Тому виправданим буде висновок про 

фундаментальну роль прийняття Основного Закону України у контексті 

розвитку правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби в Україні. 

Звернемо також увагу на прийняття спеціального законодавства, яке 

врегульовувало правовий статус елементів публічної служби та 

встановлювало соціальне забезпечення її працівників. Одним із перших 

після проголошення незалежності було прийнято Закон України «Про 

прокуратуру» від 05.11.1991 № 1789-XII [131], у якому питанням 

соціального забезпечення працівників прокуратури присвячувалось дві 

статті щодо заохочень та власне соціального забезпечення.  

Наступним було врегульовано питання соціального забезпечення 

військовослужбовців шляхом прийняття Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991           

№ 2011-XII [114], який є чинним і на сьогодні. Зміст відповідних статей, 

присвячених питанням соціального забезпечення, несуттєвим чином 

відрізнявся від сучасної регламентації, проте у більшій мірі відповідав 

потребам тієї епохи. Загальний об’єм відповідних заходів був значно 

меншим за сучасний.  

Соціальне забезпечення працівників міліції було регламентовано  

Законом УРСР «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII [132; 133], у який 

19 червня 1992 року було внесено значні зміни, тому даний нормативно-

правовий акт уже визначався як джерело вітчизняного права. Зазначений 

документ закріпив низку заходів, які у більшій мірі підпадають під 
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категорію «захист», аніж «забезпечення». Проте звернемо увагу на 

встановлення переліку пільг, знижок, забезпечення житлом та транспортом 

тощо. Зазначимо, що в певній мірі соціальне забезпечення працівників 

міліції на перших порах існування незалежної України здійснювалось 

значно якісніше, аніж на сьогодні. 

Проблему соціального забезпечення суддів вирішило прийняття 

Закону України «Про статус суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII [134], у 

якому даному питанню присвячувався окремий розділ [135]. Зміст 

соціального забезпечення був схожим з чинним і складався із державного 

захисту, вихідної допомоги й пенсії, соціального страхування й вирішення 

житлового питання. 

Останнім уже в новому столітті було прийнято Закон України «Про 

дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III [136], у якому соціальне 

забезпечення її працівників та членів їх сімей у цілому було встановлено 

на рівні, співставному із сучасним станом [137]. 

Також законодавцем було прийнято ряд законів, які стосувались не 

конкретно публічної служби, а всіх відповідних суспільних відносин в 

державі. Але необхідність відзначення їх ролі у даному контексті полягає у 

розробці відповідних норм Закону України «Про державну службу»  

відповідно до змісту таких нормативно-правових актів. До них у першу 

чергу віднесемо такі Закони України: 

1) «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII [136]; 

2) «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР [138]; 

3)  «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

23.09.1999 № 1105-XIV [139]. 

Напрями їх впливу на правове регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні є зрозумілими вже з огляду на 

зміст даних нормативно-правових актів. І хоча соціальне забезпечення 
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публічної служби має суттєві відмінності від соціального забезпечення 

інших категорій працівників, у даних напрямках розходження є 

незначними.  

Окрім законодавства про публічну службу, протягом усього періоду 

незалежності України було прийнято низку підзаконних актів, які сприяли 

конкретизації норм чинних законів та їх втіленню в життя. Кроком вперед 

у розвитку інституту публічної служби було прийняття Указу Президента 

України «Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної 

реформи в Україні» від 29.05.2001 № 345/2001 [140], яким вперше 

розмежовано політичні посади та посади державної служби, а для 

управління апаратом міністерств запроваджено посаду державного 

секретаря міністерства. Незважаючи на те, що через два роки посади 

державних секретарів міністерств було ліквідовано, прийняття даної 

практики було важливим демократичним заходом, а поняття «публічна 

служба» почало все частіше досліджуватись у працях науковців. 

Прийняття Указу Президента України «Про деякі питання 

впорядкування статусу державних службовців» від 11 червня 2001 року                  

№ 419/2001 [141] дозволило встановити чітку диференціацію умов 

матеріального та соціально-побутового забезпечення працівників органів 

державної влади та усунути диспропорції і перекоси в оплаті праці 

державних службовців. У зв’язку із цим в Указі вказувалося на 

недопустимість прирівнювання будь-яких посад в органах державної 

влади, інших державних органах, їх посадових і службових осіб за 

статусом, у тому числі за умовами матеріального та соціально-побутового 

забезпечення, до членів Кабінету Міністрів України. Прийняття даного 

акта позитивним чином вплинуло на встановлення класифікації посад 

публічної служби, а також більш справедливий розподіл заходів та 

розмірів соціального забезпечення. 
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Указом Президента України «Про Концепцію адаптації інституту 

державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу» від 05 

березня 2004 року № 278/2004 [142] було здійснено спрямування 

подальшого розвитку публічної служби із урахуванням принципів 

європейських держав. При цьому одним із стратегічних напрямків 

подальшого реформування визначено матеріальне та соціальне 

забезпечення публічних службовців. 

Затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 

роки постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2004 року                

№ 746 [143] поклало початок реформування державної служби з метою її 

наближення до світових демократичних зразків. Переважна більшість 

напрямів, передбачених Програмою, в тій чи іншій мірі стосується 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби в 

Україні. Загальне завдання полягало у розвитку нормативно-правового 

забезпечення функціонування системи державної служби, що, безумовно, 

відобразилось на всьому правовому інституті. Більше того, однією із цілей 

Програми визначено забезпечення конкурентоспроможності професії на 

ринку праці, що є неможливим без встановлення належного соціального 

забезпечення. 

 Указ Президента України «Про Концепцію розвитку законодавства 

про державну службу в Україні» № 140/2006 від 20.02.2006 [144] 

передбачав необхідність удосконалення системи оплати праці, житлового, 

пенсійного, інших видів соціального забезпечення та захисту інтересів 

державних службовців з метою залучення до державної служби найбільш 

кваліфікованих фахівців, посилення мотивації їх роботи, підвищення 

привабливості державної служби. Розробкою даної Концепції у цілому 

було продовжено втілення завдань та цілей Програми розвитку державної 

служби на 2005-2010 роки. Водночас відзначимо, що у зазначений період 

соціальне забезпечення публічних службовців не зазнало суттєвих змін у 
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змістовому аспекті, а основна увага була приділена ефективності втілення 

його заходів. 

Указ Президента України «Про заходи щодо реформування 

державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав 

державних службовців» № 900/2007 від 20.09.2007 [145] вперше 

передбачив основні напрями захисту конституційних прав державних 

службовців.  

Його значення полягає у тому, що до моменту прийняття цього 

документа у вітчизняній правовій системі діяли лише окремі закони та 

інші нормативні акти щодо захисту прав та інтересів окремих видів 

службовців. Проте названим Указом було встановлено ряд заходів, 

спрямованих на удосконалення пенсійного, інших видів соціального 

забезпечення державних службовців; передбачено порядок надання житла 

державним службовцям, які потребують поліпшення житлових умов, та 

запроваджено гарантії надання такого житла, а також земельних ділянок 

для садівництва, впровадження пільгового безвідсоткового кредитування 

державних службовців на придбання або будівництво житла, фінансування 

відповідних видатків у повному обсязі з 01 січня 2009 року. 

Останніми роками було прийнято декілька нормативно-правових 

актів, які мають суттєвий вплив на правове регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні на сьогоднішній день та 

визначають напрями його вдосконалення у майбутньому. По-перше, 

віднесемо до них чинну редакцію Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [92], якою встановлено кінцевий на сьогодні 

варіант вичерпного переліку заходів соціального забезпечення публічних 

службовців. По-друге, відзначимо роль прийняття Стратегії державної 

кадрової політики на 2012-2020 роки [146], пов’язаної із модернізацією 

даного інституту протягом ще декількох найближчих років.  
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Вже не перший рік різними науковцями вносяться пропозиції щодо 

прийняття єдиного Закону України «Про публічну службу», який би чітко 

здійснив розмежування видів, окреслив засади функціонування даного 

інституту, а також об’єднав правове регулювання усіх його підінститутів, 

до якого належить і соціальне забезпечення працівників. Проте такі 

концепції так і залишаються нереалізованими з огляду на продовження 

процесу формування публічної служби як самостійного інституту в 

Україні. Отже, на сучасному етапі розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні воно здійснюється за 

допомогою комплексу правових норм, закріплених у різних актах 

законодавства, проаналізованих нами у даній роботі. Таким чином, чинне 

нормативно-правове регулювання даного інституту є некодифікованим та 

несистематизованим, його складає Основний Закон держави та норми 

спеціального законодавства. 

Конституцією України [147] здійснюється встановлення 

фундаментальних основ функціонування соціального забезпечення 

публічних службовців, оскільки її нормами закріплюються невід’ємні 

права громадян України, у тому числі й на соціальний захист, а отже, і 

соціальне забезпечення, достатній життєвий рівень, охорону здоров’я, 

медичну допомогу та медичне страхування тощо. Дані норми є основою 

досліджуваного інституту, оскільки вони виступають гарантією 

встановлення відповідних заходів у нормах спеціального законодавства.  

Серед законів у першу чергу відзначимо роль Кодексу 

адміністративного судочинства [148], у пункті 15 частини 1 статті 1 якого 

вперше на законодавчому рівні визначено сутність публічної служби та 

перелік її форм. Аналіз даної норми та встановлення відповідних видів 

публічної служби дозволяють віднести до нормативно-правової основи 

сучасного інституту соціального забезпечення публічних службовців такі  

Закони України: 
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1) «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII,  

2) «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII,  

3) «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII,  

4) «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III,  

5) «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII,  

6) «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 

їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII та багато інших.  

Кожен із зазначених нормативно-правових актів містить як статті, 

так і цілі розділи присвячені врегулюванню питання соціального 

забезпечення публічної служби. 

Підсумовуючи дослідження правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в незалежній Україні (1991 р. – до 

сьогодення), виділимо такі його особливості:  

1) розробка правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби здійснена фактично з нуля з урахуванням нормативної 

спадщини  Української Радянської Соціалістичної Республіки; 

2) основу реформування даного інституту було здійснено створено 

впродовж перших двох років незалежності України; 

3) перелік заходів соціального забезпечення публічної служби є 

вичерпним і не зазнав суттєвих змін з моменту його встановлення; 

4) правове регулювання інституту здійснюється за допомогою норм 

Закону України «Про державну службу» та великої кількості підзаконних 

нормативно-правових актів; 

5) подальший розвиток правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби визначено Стратегією державної кадрової 

політики на 2012-2020 роки. 
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Отже, здійснене дослідження засвідчило, що у процесі своєї еволюції  

правове регулювання соціального забезпечення публічної служби в 

Україні пройшло наступні етапи розвитку: 

І етап (1917-1918 рр.) – етап Української Народної Республіки. Цей 

період ми виділяємо окремо, оскільки вже тоді соціальне забезпечення 

публічної служби об’єктивно існувало, регулювалось нормами російського 

права, а законодавцем здійснювались невдалі спроби щодо його 

реформування. Проте сам інститут характеризувався наявністю 

предметних ознак, які не були притаманними жодному історичному 

періоду. 

ІІ етап (1918 р.) – етап Української Держави. Незважаючи на 

короткотривале існування цього державного утворення, законодавець 

встиг прийняти чимало рішень, які дозволили сформувати повноцінний 

інститут соціального забезпечення публічної служби. Було прийнято ряд 

нормативно-правових актів, запроваджено дієву систему заходів 

соціального забезпечення, які суттєво відрізняли публічних службовців від 

робітників. 

ІІІ етап (1918-1991 рр.) – етап Української Радянської Соціалістичної 

Республіки. Незважаючи на тривалі хронологічні рамки, цей період 

характеризується незначною кількістю подій, що вплинули на розвиток 

досліджуваного інституту.  

Передусім варто вказати на відсутність юридично встановленого 

інституту державної служби. Службовці фактично були зрівняними у 

правах із робітниками у питаннях соціального забезпечення. Проте все ж 

існували окремі відмінності, які передусім полягали у розгалуженій 

системі заходів заохочення. 

ІV етап (1991 р. – до сьогодення) – етап незалежної України. Даний 

період пропонуємо розподілити на декілька підетапів, враховуючи 

масштабність  законодавчої еволюції протягом цього часу: 
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1) 1993-2001 рр. – створення засад для розбудови публічної служби, 

встановлення виключного переліку заходів соціального забезпечення 

публічних службовців; 

2) 2001-2012 рр. – вдосконалення правового регулювання інституту 

шляхом прийняття підзаконних нормативних актів, забезпечення його 

подальшого розвитку за рахунок розробки та впровадження нових програм 

і концепцій; 

3) 2012 р. – наші дні – реформування законодавства про соціальне 

забезпечення публічної служби, обумовлене прийняттям Стратегії 

державної кадрової політики на 2012-2020 роки.  

Таким чином, дослідження генезису правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби продемонструвало, що процес 

розвитку даного інституту в нашій державі проходить вже четверту 

історичну епоху та хронологічно продовжується впродовж цілого століття. 

У порівнянні із іншими інститутами публічної служби, соціальне 

забезпечення її працівників є відносно молодим, адже його виникнення 

пов’язане з бурхливим розвитком промисловості і виникненням 

необхідності захисту прав усіх працівників. Тривалий час у питаннях 

соціального забезпечення державні службовці були прирівняні у правах до 

робітників, проте вже в першій половині ХХ століття на українських 

землях дана категорія управлінського персоналу отримала нормативне 

закріплення особливого захисту з боку держави.  

Певний застій еволюційних процесів спостерігався за радянських 

часів, що було обумовлено специфікою державних процесів. Публічні 

службовці знову були прирівняні у правах до робітників, а принципова 

відмінність їх соціального забезпечення полягала у закріпленні особливої 

системи заохочень, у тому числі й фінансових. Особливість етапу 

незалежної України полягає у тому, що фактично із самого його початку 

законодавцем було розроблено законодавство про державну службу, яке у 
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частині соціального забезпечення публічних службовців зазнало незначних 

змін. 

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що дослідження питання генезису 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби в 

Україні дозволило сформувати розуміння щодо взаємозалежності історії 

нашої держави та стану досліджуваного інституту у різні періоди 

становлення та розвитку. І хоча не на кожному етапі йшлося саме про 

вітчизняне правове регулювання, весь сукупний законодавчий досвід 

нашої держави в результаті дозволив сформувати існуючу на сьогодні 

систему соціального забезпечення.   
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Висновки до Розділу 1 

 

1. Підсумовано, що вивчення методології дослідження правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби складається з 

кількох послідовних етапів, які логічно розкривають сутність 

досліджуваного явища, а саме:  

1) встановлення загального розуміння методології;  

2) юридичне трактування методології;  

3) аналіз методологічних основ наукового пізнання через розкриття її 

призначення у конкретній царині;  

4) розкриття сукупності прийомів, засобів і методів пізнання 

правового регулювання соціального забезпечення працівників публічної 

служби. 

Відзначено, що потрібно використовувати поєднання логіко-

семантичного аналізу та порівняльного методу, оскільки особливості саме 

цих двох методів надають можливість виявити прогалини й інші недоліки і 

сприяти більш комплексному дослідженню правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби. Одночасне застосування цих 

двох методів допоможе також оцінити справжню спрямованість норм, 

закріплених у нормативно-правових актах, наслідки їхнього застосування 

для розкриття досліджуваної царини. 

Порівняльно-правовий метод потрібно використовувати для 

з’ясування сутності правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні та за кордоном, виявлення позитивного 

зарубіжного досвіду у даній сфері в порівнянні із вітчизняним, а також 

пошуку спільного і відмінного стосовно закономірностей розвитку 

досліджуваного правового явища. 
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2. Публічною службою є особливий вид професійної діяльності осіб, 

які обіймають посади в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, що включає адміністративну, спеціалізовану та 

громадську служби, у тому числі суддівську, прокурорську, військову, 

дипломатичну тощо. 

Визначено соціальне забезпечення публічної служби в Україні як 

організаційно-правову діяльність держави щодо встановлення соціальних і 

юридичних гарантій та розробки соціально-економічних заходів 

матеріального забезпечення, соціального утримання, обслуговування осіб, 

надання медичної допомоги тощо, яка має компенсаційний характер та 

спрямовується на забезпечення умов для задоволення базових потреб 

публічного службовця як громадянина й професіонала і членів його сім’ї з 

метою встановлення гідного рівня їх життя. 

3. Фундаментальними є ознаки, які характерні для соціального 

забезпечення усіх категорій працівників та які проявляються, у тому числі, 

й щодо публічної служби. До них віднесено наступні: 

1) нормативність, яка полягає у тому, що соціальне забезпечення 

публічних службовців розглядається через призму діяльності держави у 

вигляді встановлення гарантій та регламентації відповідних заходів у 

нормах чинного законодавства; 

2) індивідуальність, суть якої проявляється у тому, що при 

визначенні заходів та розмірів соціального забезпечення береться до уваги 

особистість самого публічного службовця, а також конкретні обставини, 

які обумовлюють необхідність застосування того чи іншого заходу; 

3) соціальність – наслідком застосування заходів соціального 

забезпечення публічних службовців є встановлення гідного рівня життя 

для таких осіб та членів їх сімей. 

Серед функціональних ознак виділимо також три найсуттєвіші: 
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1) раціональність. Соціальне забезпечення розглядається у якості 

задоволення базових мінімальних потреб публічного службовця як 

громадянина та професіонала;  

2) компенсаційність. Окремі форми соціального забезпечення 

публічної служби встановлюються з огляду на обмеження, встановлені 

законодавством щодо таких категорій осіб; 

3) комплексність. Соціальне забезпечення включає систему заходів 

щодо задоволення матеріальних, побутових, професійних, пенсійних, 

реабілітаційних, рекреаційних, ритуальних, компенсаційних та охоронних 

потреб публічних службовців. 

 4. Здійснене дослідження засвідчило, що у процесі своєї еволюції  

правове регулювання соціального забезпечення публічної служби в 

Україні пройшло наступні етапи розвитку: 

І етап (1917-1918 рр.) – етап Української Народної Республіки. Даний 

період часу виділяємо окремо, оскільки вже тоді соціальне забезпечення 

публічної служби об’єктивно існувало, регулювалось нормами російського 

права, а законодавцем здійснювались невдалі спроби щодо його 

реформування. Проте сам інститут характеризувався наявністю 

предметних ознак, які не були притаманними жодному історичному 

періоду. Зазначено, що особливостями етапу у період до 1918 року є 

наступні: 1) активна законодавча діяльність та прийняття нормативно-

правових актів, які не вдалось втілити в життя на попередньому етапі; 2) 

соціальне забезпечення публічних службовців набуло специфічних ознак, 

що суттєво відрізнило його від соціального забезпечення інших категорій 

працівників; 3) систему соціального забезпечення публічних службовців 

становили наступні заходи: одноразова виплата главі держави для 

покриття витрат на початкове облаштування; пенсійне забезпечення 

державних службовців; матеріально-побутове забезпечення вищих 

урядовців, у тому числі забезпечення казенним помешканням, оплата 
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комунальних послуг, щорічна представницька виплата, грошова 

компенсація для вирішення житлових умов, підйомні в разі переїзду до 

місця служби, вагони для перевезення майна тощо; оплата проїзду та 

добові під час відряджень, у тому числі безкоштовний проїзд та окремий 

вагон; адресна допомога найменш забезпеченим категоріям; допомога в 

оновленні гардеробу; 

ІІ етап (1918 р.) – етап Української Держави. Незважаючи на своє 

короткотривале існування, законодавець Української Держави встиг 

прийняти чимало рішень, які дозволили сформувати повноцінний інститут 

соціального забезпечення публічної служби. Було прийнято ряд 

нормативно-правових актів, створено дієву систему заходів соціального 

забезпечення, які суттєво відрізняли публічних службовців від робітників. 

ІІІ етап (1918-1991 рр.) – етап Української Соціалістичної Радянської 

Республіки (Української Радянської Соціалістичної Республіки). 

Незважаючи на тривалі хронологічні рамки, цей період характеризується 

незначною кількістю подій, що вплинули на розвиток досліджуваного 

інституту. Передусім варто вказати на відсутність юридично 

встановленого інституту державної служби. Службовці фактично були 

зрівняними у правах із робітниками у питаннях соціального забезпечення. 

Проте все ж існували окремі відмінності, які, передусім, полягали в 

існуванні розгалуженої системи заходів заохочення. 

ІV етап (1991 р. – до сьогодення) – етап незалежної України. Даний 

період пропонуємо розподілити на декілька підетапів, враховуючи 

масштабність  законодавчої еволюції протягом зазначеного часу: 

1) 1993-2001 рр. – створення засад для розбудови публічної служби, 

встановлення виключного переліку заходів соціального забезпечення 

публічних службовців; 
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2) 2001-2012 рр. – правове регулювання інституту вдосконалюється 

шляхом прийняття підзаконних нормативних актів, а подальший розвиток 

здійснюється за рахунок розроблених програм та концепцій; 

3) 2012 р. – наші дні. Це останній підетап, який характеризується 

прийняттям Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, 

згідно з якою і відбувається реформування законодавства про соціальне 

забезпечення публічної служби впродовж останніх п’яти років. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ГАРАНТІЇ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ 

СЛУЖБИ 

 

2.1 Класифікація принципів правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби 

 

Актуальність дослідження системи принципів правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні 

обумовлена тим, що функціонування даного інституту значною мірою 

залежить від його керівних ідей [149, с. 62]. Дане питання перебуває на 

низькому рівні наукової розробленості, оскільки не є систематизованим в 

науковій літературі і зустрічається лише у аспекті встановлення більш 

загальних тем наукових робіт. Принципами є певні основоположні ідеї, які 

покладені в основу системи будь-яких знань та сприяють стабільному 

функціонуванню правових інститутів в умовах адаптації їх правового 

регулювання до змін у суспільному житті держави. Існування принципів є 

показником пов’язаності теоретичних знань у межах системи права та їх 

взаємодії. Тому роль принципів полягає у забезпеченні стабільності та 

ефективності окремо визначеного інституту, у тому числі й соціального 

забезпечення публічної служби в Україні. Незважаючи на теоретичну 

новизну даного питання для вітчизняної науки, беззаперечним є 

фундаментальне значення принципів правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби, які передусім є керівними ідеями 

законодавця, а в умовах розвитку в Україні соціальної держави важливо 

заповнити усі теоретичні та законодавчі прогалини, що мають місце у 

вітчизняній правовій системі.  
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З огляду на загальний рівень наукової уваги до виділених нами 

проблем, серед науковців, які здійснили внесок для їх вирішення, виділимо 

у більшій мірі теоретиків інституту публічної служби у цілому. До них 

віднесемо таких, як В.Б. Авер’янов, В.Б. Битяк, Г.М. Білецька, Н.Б. 

Болотіна, М.І. Григорян, С.В. Заболотна, М.І. Іншин, Ю.В. Іщенко, А.В. 

Кірмач, Ю.В. Ковбасюк, В.Я. Малиновський, О.Ю. Оболенський, О.В. 

Петришин, А.В. Сапон, С.М. Серьогін, В.П. Тимощук, М.В. Трубіна, М.М. 

Шумило, О.М. Щербінін та багатьох інших. Проте у цілому рівень 

дослідженості питань системи принципів правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні є низьким, що 

свідчить про необхідність здійснення відповідних наукових пошуків.  

У теорії держави та права принципи тлумачаться як найбільш 

загальні й стабільні вимоги, які сприяють утвердженню та захисту 

суспільних цінностей, визначають характер права і напрямки його 

подальшого розвитку [150, с. 124; 151; 152; 153; 154].  

Норми мають відносно коротке життя, вони не розвиваються, 

оскільки їх або скасовують, або замінюють іншими нормами [155, с. 408]. 

Принципи залишаються відносно статичними або ж розвиваються 

статично. Таким чином, істотну, довговічну частину права складають не 

норми, а принципи. Норма права являє собою лише абстрактну модель 

реальних правовідносин [156, с. 213]. З погляду функціонального 

призначення вона виступає засобом формалізації об’єктивно існуючих 

соціальних зв’язків [157]. У розрізі нашого дослідження не можемо не 

згадати про так звані спеціалізовані норми права – норми-принципи, що є 

способом фіксації, відображення принципів права для обґрунтування й 

усталення правового регулювання, «надання їм правового характеру», але 

не визначення їхньої законодавчої природи. У зв’язку з цим правовий 

принцип тлумачиться як вимоги, що ставляться до системи права даної 

соціально-економічної формації, що формуються до виникнення системи 
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права. Без них було б неможливе створення нової системи права, що веде 

до перетворення правових принципів у принципи права. Загальносоціальна 

природа принципів права виявляється в їх діалектичній єдності з 

принципами моралі, людського співжиття, демократії, справедливості, 

рівності, іншими так званими загальносоціальними принципами. 

Принципи права – специфічний прояв певної частини загальносоціальних 

принципів. Вони існують як модифіковані й пристосовані до правової 

сфери загальносоціальні принципи [158, с. 17-18]. 

Принципи права є такими засадничими ідеями права, які визначають 

зміст і спрямованість його норм та характеризуються: 

1) системністю; 

2) взаємоузгодженістю; 

3) загальнообов’язковістю; 

4) універсальністю;  

5) стабільністю;  

6) предметною визначеністю;  

7) загальнозначущістю; 

8) регулятивністю [159, с. 42].  

Тобто ними є певні керівні фундаментальні ідеї, які безпосередньо 

впливають на зміст прийнятих нормативно-правових актів та які своєю 

природою демонструють, якими повинні бути відповідні правові приписи, 

щоб належним чином здійснювати регулювання суспільних відносин. 

Зазначення авторами ознак стабільності та загальності свідчить про те, що 

відповідні начала становлять основу функціонування права та 

визначаються законодавством у рамках конкретної правової системи. Тому 

зробимо висновок, що принципами є фундаментальні категорії, 

положення яких конкретизуються у змісті правових норм, що мають вплив 

на правильну розробку останніх, прийняття та формування коректного 

розуміння у суспільстві.  
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Аналіз вітчизняної правової доктрини засвідчив, що питання 

принципів правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби в Україні на сьогодні є новим для вітчизняної науки. Водночас, 

варто врахувати те, що воно включає низку складових, у тому числі 

принципи правового регулювання соціального забезпечення державних 

службовців, прокурорів, працівників суду, поліції, прокуратури, 

військовослужбовців тощо. Застосування такого комплексного розуміння 

дозволить встановити систему принципів соціального забезпечення 

публічної служби в Україні, відштовхуючись від більш загальних понять.  

Перш за все відзначимо, що, оскільки об’єктом нашого дослідження 

є система принципів правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби, то доцільним є звернення до питання принципів 

правового регулювання трудових відносин. Так, відповідний їх перелік 

закріплено у змісті Декларації МОП основних принципів та прав у світі 

праці [160], згідно з частиною 2 якої до таких принципів віднесено: 1) 

свободу асоціації та реальне визнання права на ведення колективних 

переговорів; 2) скасування усіх форм примусової чи обов’язкової праці; 3) 

реальну заборона дитячої праці; 4) недопущення дискримінації у сфері 

праці та занять. Саме на таких принципах побудовано всі трудові 

правовідносини в нашій державі. Навіть поверховий аналіз показує, що 

жоден із них не відноситься безпосередньо до сфери правого регулювання 

будь-яких відносин публічної служби. По-перше, примусова чи 

обов’язкова праця на посадах публічної служби не існує, оскільки 

працевлаштування пов’язується із наявністю особливої процедури, а 

проходження кар’єри – із наявністю відповідного нормативного 

закріплення прав та обов’язків. По-друге, дитяча праця на посадах 

державної служби є неможливою в силу встановлених чітких вимог щодо 

віку та досвіду роботи при працевлаштуванні на посади публічної служби. 

По-третє, саме поняття «дискримінація» є неоднозначним відносно 
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публічної служби. У нормативно-правовому порядку закріплено низку 

вимог, яким має відповідати такий кандидат. Таким самим чином 

встановлюються численні позбавлення, яких зазнає службовець у 

порівнянні із іншими категоріями працівників. Отже, лише обмежене коло 

осіб може претендувати на зайняття відповідної посади, а обсяг їх 

трудових прав є значним чином скороченим. Проте такі особи 

претендують на отримання низки компенсацій, однією із яких є 

застосування комплексу заходів соціального забезпечення. Тому варто 

зробити висновок, що принципи правового регулювання трудових 

правовідносин лише у загальних рисах відносяться до системи принципів 

та правового регулювання соціального забезпечення публічної служби в 

Україні. 

Щодо принципів соціального забезпечення, у літературі радянських 

часів до їх переліку відносили:  

1) принцип загальності;  

2) принцип всебічності й різноманітності видів соціального 

забезпечення;  

3) принцип здійснення забезпечення за рахунок державних і 

суспільних засобів;  

4) принцип забезпечення у великих розмірах;  

5) принцип здійснення забезпечення через органи державного 

управління і громадські організації [161, с. 60; 162; 163; 164; 165; 166]. 

 Аналіз даної позиції демонструє, що кожен із сформульованих             

В.С. Андреєвим принципів може бути розтлумачений як загальноправовий 

принцип правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби в Україні, тобто такий, який притаманний як досліджуваному нами 

інституту, так й іншим суміжним сферам. Принцип загальності полягає у 

поширенні соціального забезпечення на усіх громадян. У досліджуваній 

сфері даний принцип потребує певного уточнення: на усіх громадян, 
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прийнятих у встановленому законом порядку на посади публічної служби. 

Принцип всебічності й різноманітності видів соціального забезпечення 

знаходить своє підтвердження в існуванні великої кількості його форм, 

закріплених у актах вітчизняного законодавства: матеріальних, побутових, 

професійних, пенсійних, реабілітаційних, рекреаційних, ритуальних, 

компенсаційних, охоронних тощо. Принцип здійснення забезпечення за 

рахунок державних і суспільних засобів також притаманний 

досліджуваному інституту, при причому в основному ними є саме 

державні засоби. Це підтверджується відповідними нормами вітчизняного 

законодавства. Наприклад, у сфері державної служби частиною 2 статті 54 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92] 

закріплено, що порядок надання та розмір допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань державних службовців визначаються 

Кабінетом Міністрів України. Іншими словами, вирішення питань 

соціального забезпечення даного виду публічних службовців здійснюється 

державою в особі її найвищого органу  виконавчої гілки влади. Принцип 

забезпечення у великих розмірах полягає у тому, що розмір соціального 

забезпечення відповідає сформованому рівневі задоволення потреб 

громадян на певному етапі розвитку суспільства. У сфері публічної служби 

даний принцип полягає у тому, що службовцям забезпечується базовий 

рівень їх потреб з метою встановлення гідного рівня їх життя та 

конкурентоздатності держави на ринку праці. Останній принцип – 

здійснення забезпечення працюючих через органи державного управління і 

громадські організації – недоцільний у повній мірі, оскільки соціальне 

забезпечення публічних службовців реалізовується державою через 

відповідні компетентні органи та їх посадових осіб. Тобто мова не йде про 

вплив громадських організацій у даній сфері.  
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Аналізуючи більш сучасну юридичну літературу, звернемо увагу на 

позицію І.М. Сироти. З точки зору дослідника, до принципів соціального 

забезпечення варто віднести наступні:  

1) принцип здійснення соціального забезпечення на умовах 

обов’язкового соціального страхування всіх працюючих громадян;  

2) принцип різноманіття підстав, форм і видів соціального 

забезпечення застрахованих працівників;  

3) принцип диференціації умов і норм соціального забезпечення в 

залежності від характеру і тривалості трудової діяльності, рівня заробітної 

плати і розмірів страхових внесків працівників;  

4) принцип забезпечення пенсіями і допомогами на рівні 

прожиткового мінімуму;  

5) принцип фінансування соціального забезпечення за рахунок 

обов’язкових страхових внесків, Державного бюджету і недержавних 

фондів;  

6) принцип державного управління соціальним забезпеченням;  

7) принцип охорони і захисту права й законних інтересів громадян на 

соціальне забезпечення [167, с. 73]. Відзначимо, що окремі принципи із 

даного переліку є співставними із проаналізованими нами у рамках 

попередньої позиції, зокрема це стосується принципів різноманіття форм, 

фінансування та управління соціальним забезпеченням. Серед інших, у 

першу чергу, відзначимо принцип диференціації умов і норм соціального 

забезпечення. Аналіз норм вітчизняного законодавства засвідчує, що 

даний принцип у меншій мірі стосується публічних службовців, оскільки 

переважна більшість заходів соціального забезпечення застосовується до 

усіх без виключення службовців кожної з категорій. Наприклад, у нормі 

частини 1 статті 138 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [113] зазначено наступне: «Після призначення на 
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посаду суддя, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується 

службовим житлом за місцем знаходження суду органами місцевого 

самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України». Це 

означає, що у питанні вирішення житлових умов судді відсутня 

диференціація умов і норм в залежності від характеру і тривалості трудової 

діяльності, а відповідне забезпечення надається виключно у порядку 

виникнення такої потреби. Поряд з цим положення статей 142 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [113] 

та 86 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [110] 

вказують на те, що диференціація все ж застосовується в інших випадках, 

зокрема при здійсненні пенсійного забезпечення публічних службовців. 

Тому зробимо висновок про те, що даний принцип притаманний 

правовому регулюванню соціального забезпечення публічних службовців, 

проте в усіченій формі. Також звернемо увагу на принцип здійснення 

соціального забезпечення на умовах обов’язкового соціального 

страхування всіх працюючих громадян, актуальність якого 

підтверджується, у тому числі, й частиною 1 статті 141 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [113], згідно з 

якою обов’язкове державне страхування життя і здоров’я суддів 

здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. 

Тому зробимо висновок про доцільність віднесення окремих 

загальноправових принципів, виділених І.М. Сиротою, до системи 

принципів правового регулювання соціального забезпечення публічних 

службовців.  

С.М. Синчук сформулювала систему принципів соціального 

забезпечення у наступному вигляді:  

1) принцип поширення на всіх осіб незалежно від громадянства, 

форми та виду суспільно корисної діяльності;  
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2) принцип здійснення на рівні, не нижчому від встановлених у 

державі, соціальних стандартів;  

3) принцип здійснення у разі настання соціального ризику;  

4) принцип державної гарантованості;  

5) принцип справедливості та неупередженості;  

6) принцип диференціації умов та обсягів соціального забезпечення 

[168, с. 123].  

Відзначимо, що більшість зазначених принципів уже була нами 

проаналізована, що свідчить про схожість думок вітчизняних науковців 

щодо даного питання. Підкреслимо, що принцип здійснення у разі 

настання соціального ризикує притаманний переважній більшості 

категорій працівників, проте не публічним службовцям. Соціальне 

забезпечення досліджуваного інституту має компенсаційну природу, хоча 

відповідні форми соціального забезпечення встановлюються з огляду на 

обмеження, передбачені законодавством стосовно таких категорій осіб. 

Тому ототожнення у даному контексті принципів соціального 

забезпечення працівників та соціального забезпечення публічних 

службовців є помилковим.  

Таким чином, дослідивши поняття принципів соціального 

забезпечення, звернемо увагу на схожість усіх проаналізованих концепцій 

незалежно від історичної епохи їх розробки. На науковому рівні у цілому 

існує єдина модель, зміст якої є стабільним та визнається більшістю 

науковців. Водночас, варто розуміти, що далеко не кожен принцип може 

бути притаманним соціальному забезпеченню публічних службовців, що 

обумовлено специфікою даної правової категорії. Проаналізовані вище 

принципи пропонуємо об’єднати у групу загальноправових.  

Щодо принципів правового регулювання соціального 

забезпечення, пропонуємо тлумачити їх зміст як сукупність 



 

111 
 

111 

фундаментальних категорій щодо забезпечення, соціального утримання, 

обслуговування осіб, надання медичної допомоги тощо, положення яких 

конкретизуються у змісті правових норм, що мають вплив на правильну 

розробку останніх, прийняття та формування коректного розуміння у 

суспільстві. 

Відштовхуючись від зроблених у даній роботі висновків, надамо 

визначення поняття «спеціальні принципи правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні». Ними виступають 

такі фундаментальні категорії, які конкретизуються у змісті норм 

спеціального законодавства. Аналіз положень Законів України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, «Про прокуратуру» від 

14.10.2014 № 1697-VII, «Про Національну поліцію» від 02.07.2015            

№ 580-VIII, «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III, «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 

2011-XII тощо засвідчив, що вони не містять переліку принципів 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби 

України. Звернення ж до юридичної літератури дозволило виділити 

наявність моделей принципів соціального забезпечення суддів, державних 

службовців та військовослужбовців, які, як нами встановлено, є 

особливими різновидами публічних службовців.  

Так, А.В. Сапоном до принципів соціального забезпечення суддів 

віднесено:  

1) принцип незалежності;  

2) принцип законності;  

3) принцип відкритості;  

4) принцип верховенства права;  

5) принцип діяльності судді;  
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6) принцип єдності і балансу інтересів держави та інтересів особи;  

7) принцип територіальності соціального забезпечення;  

8) принцип розмежування повноважень;  

9) принцип прозорості проходження коштів до отримувача 

соціального забезпечення [169, с. 193-194]. Дана концепція не зовсім 

досконала з огляду на те, що більшість виділених принципів все ж є 

загальноправовими, а виділення принципів на кшталт законності чи 

верховенства права невиправдане, адже вони апріорі характерні для всіх 

суспільних відносин у нашій державі. Подібні моделі для зручності аналізу 

потребують класифікації на групи.  

Із спеціальних принципів, запропонованих А.В. Сапоном, виділимо 

принцип незалежності. Він є ключовим не лише для соціального 

забезпечення суддів, а й для усіх інших категорій публічних службовців з 

огляду на те, що за допомогою соціального забезпечення здійснюється 

гарантування їх незалежності. Дії держави, внаслідок застосування 

відповідних заходів, можна охарактеризувати як превентивні, тобто 

спрямовані на попередження використання публічними службовцями 

свого професійного становища для незаконного збагачення. Принцип 

єдності і балансу інтересів держави та інтересів особи полягає у тому, що 

реалізація окремих видів соціального забезпечення судді потребує 

запровадження державою спеціальних програм. Наприклад, забезпечення 

судді житлом потребує наявності програм щодо його придбання чи 

будівництва. У таких випадках важливим є баланс між інтересами держави 

та відповідного публічного службовця, оскільки житло має відповідати 

потребам особи та членів його сім’ї, проте при цьому задовольняти 

мінімальні вимоги, не обтяжуючи значним чином Державний бюджет, та 

відповідати наявним можливостям держави [169, с. 193-194]. 

М.Р. Григоряном до принципів соціального забезпечення державних 

службовців віднесено:  
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1) принцип загальності соціального забезпечення на державній 

службі;  

2) принцип різноманіття підстав і видів соціального забезпечення на 

державній службі;  

3) принцип диференціації соціального забезпечення державних 

службовців залежно від соціально значущих видів діяльності;  

4) принцип забезпечення компенсації втрат державних службовців у 

результаті накладених на них економічних обмежень;  

5) принцип забезпечення привабливості державної служби в 

порівнянні з діяльністю в недержавному секторі;  

6) принцип співвідношення рівня соціального забезпечення 

державного службовця і членів його сім’ї, в тому числі й після смерті 

державного службовця [170, с. 186-187]. Щодо даної концепції варто 

відзначити наступне: по-перше, підкреслимо її спеціальний характер, 

оскільки кожен із виділених принципів є притаманним, у першу чергу, 

публічній службі та державній як її різновиду; по-друге, відзначимо 

вдалість та актуальність кожного із виділених принципів. Разом із тим, 

сутність практично кожного із них була у тій чи іншій мірі роз’ясненою 

нами у даній роботі, тому звернемо увагу на специфіку лише окремих із 

цих принципів. Погодимось із автором, що у сфері публічної служби 

диференціацію видів соціального забезпечення варто здійснювати не за 

особливостями трудового статусу кожного із службовців, а за їх 

різновидами, тобто доцільно розглядати соціальне забезпечення 

державного службовця, судді, прокурора, військовослужбовця тощо. 

Звернемо увагу на те, що у більшості норм актів спеціального 

законодавства мова йде не про виключно соціальне забезпечення 

публічних службовців, а й членів їх сімей. Наприклад, у статті 37 Закону 

України «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III [112] 

йдеться про соціально-побутове забезпечення та гарантії, що надаються 
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працівникам дипломатичної служби та членам їх сімей, а медичним 

обслуговуванням та санаторно-курортним лікуванням користуються не 

лише працівники дипломатичної служби, а й члени їх сімей, які 

проживають разом з ними. Крім того, дружинам (чоловікам) працівників 

дипломатичної служби під час їх звільнення з роботи у зв’язку з 

довготерміновим відрядженням чоловіка (дружини) виплачується грошова 

допомога тощо. З огляду на зазначене, відзначимо вдалість концепції                  

М.Р. Григоряна, проте вкажемо на необхідність її адаптації до специфіки 

публічної служби у цілому. 

О.С. Верба також здійснив наукову розробку моделі принципів 

соціального захисту військовослужбовців в Україні. Дане поняття хоч і є 

вужчим за досліджуване нами явище, проте окремі принципи все ж можуть 

бути доцільними у контексті системи принципів правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні. Так, науковцем 

виділено наступні принципи:  

1) принцип поєднання особистих інтересів військовослужбовців з 

інтересами держави при взаємній відповідальності;  

2) принцип співвідношення необхідного рівня соціальної 

захищеності з реальними можливостями його забезпечення;  

3) принцип забезпечення соціального захисту військовослужбовців 

на компенсаційній основі з безумовним виконанням ними своїх обов’язків 

та добровільним прийняттям певних обмежень своїх прав;  

4) принцип обов’язкового включення до сфери дії норм соціального 

захисту членів сімей військовослужбовців, ветеранів війни, військової 

служби, учасників бойових дій та інвалідів війни;  

5) принцип створення найбільш сприятливих умов для роботи 

державних органів щодо забезпечення соціальних прав 

військовослужбовців та членів їх сімей;  
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6) принцип створення законних (легітимних) механізмів і форм 

реалізації державної соціальної політики у військовій сфері [171, с. 166-

167]. Зміст даної концепції є підтвердженням того, що на науковому рівні 

система спеціальних принципів правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні вже є негласно сформованою, 

оскільки усі проаналізовані нами моделі, які стосуються різних категорій 

працівників, фактично тотожні. Незважаючи на значні відмінності норм 

спеціального законодавства щодо соціального забезпечення публічних 

службовців, в їх основі перебувають одні й ті самі принципи. 

На основі зроблених у роботі висновків сформулюємо визначення 

принципів правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні як системи фундаментальних категорій щодо 

встановлення соціальних і юридичних гарантій та розробки соціально-

економічних заходів матеріального забезпечення, соціального утримання, 

обслуговування осіб, надання медичної допомоги публічному службовцю 

та членам його сім’ї, положення яких конкретизуються у змісті правових 

норм, що мають вплив на правильну розробку останніх, прийняття та 

формування коректного розуміння у суспільстві. 

Відповідно, з огляду на здійснений аналіз наукової літератури та 

актів законодавства до даної системи віднесемо наступні складові: 

1. Групу загальних принципів, яка сформована на основі аналізу 

принципів соціального забезпечення громадян. До даної категорії 

віднесемо фундаментальні категорії, притаманні соціальному 

забезпеченню усіх категорій працівників, проте сформульовані із 

урахуванням специфіки саме публічної служби:  

1) принцип колективності – поширення соціального забезпечення на 

усіх громадян, прийнятих у встановленому порядку на посади публічної 

служби; 
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 2) принцип централізованості – здійснення забезпечення за рахунок 

державних засобів: Державного бюджету України та спеціальних фондів, 

таких як Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України;  

3) принцип базовості – публічним службовцям забезпечується 

мінімальний рівень їх потреб з метою встановлення гідного рівня їх життя 

та конкурентоздатності держави на ринку праці. 

2. Групу спеціальних принципів, в основу якої, на відміну від 

попередньої, покладено саме принципи правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби. Втілення таких принципів у 

інших сферах є неможливим, адже їх правова природа пов’язана із 

специфічними особливостями публічної служби, а на їх основі прийняті 

відповідні норми Законів України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII, «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, «Про дипломатичну 

службу» від 20.09.2001 № 2728-III, «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII, «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII тощо. 

До даної групи віднесемо наступні принципи:  

1) принцип незалежності – соціальне забезпечення спрямовується на 

попередження використання публічними службовцями свого професійного 

становища для незаконного збагачення;  

2) принцип балансу інтересів держави та публічного службовця – 

реалізація окремих видів соціального забезпечення потребує 

запровадження державою спеціальних програм;  

3) принцип диференціації – полягає у виділенні в межах 

досліджуваного інституту окремо соціального забезпечення державних 

службовців, працівників прокуратури, поліції, дипломатичної служби, 

суддів, військовослужбовців тощо;  
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4) принцип компенсаційності – форми соціального забезпечення 

публічної служби встановлюються у зв’язку з професійними економічними 

обмеженнями щодо таких категорій осіб;  

5) принцип сімейності – у сфері публічної служби соціальне 

забезпечення здійснюється не лише щодо публічних службовців, але й 

членів їх сімей.  

Загальні принципи є фундаментальними й незмінними, проте в 

рамках нашої системи варто здійснити їх максимально можливу адаптацію 

до особливостей досліджуваного інституту. Так, принцип колективності 

полягає у тому, що соціальне забезпечення поширюється на усіх громадян, 

прийнятих у встановленому порядку на посади публічної служби. Тобто з 

моменту складення відповідної присяги такі особи можуть претендувати 

на застосування відповідних законодавчо встановлених заходів у разі 

наявності такої необхідності. 

В основу принципу централізованості правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби покладено питання його 

фінансування. У даній роботі нами встановлено, що фінансування 

соціального забезпечення публічної служби здійснюється за рахунок 

державних засобів: Державного бюджету України та спеціальних фондів, 

таких як Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України. Більше того, діяльність 

публічних службовців не може стимулюватись за рахунок приватних осіб. 

Саме з метою забезпечення виключності державного фінансування 

публічної служби здійснюється постійна еволюція досліджуваного 

інституту.  

Принцип базовості полягає у тому, що потреби публічного 

службовця задовольняються на мінімальному рівні, проте із урахуванням 

необхідності встановлення гідного рівня їх життя та конкурентоздатності 

держави на ринку праці. Гідний рівень життя публічних службовців 
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полягає у тому, що комплекс засобів матеріального та соціального 

характеру повинен компенсувати існуючі якісні розбіжності у порівнянні 

із працевлаштуванням у приватному секторі. Водночас, соціально-

економічне становище нашої держави унеможливлює гарантування 

задоволення усіх без виключення потреб публічних службовців та членів 

їх сім’ї, тож розроблені на основі даного принципу законодавчі норми 

передбачають надання лише базових мінімальних гарантій. 

Підсумовуючи аналіз даної групи принципів, виділимо їх наступні 

ознаки:  

1) фундаментальний характер стосовно спеціальної групи принципів 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби 

України;  

2) із змісту даних принципів розроблено норми не лише спеціального 

законодавства, а й законодавства про працю у цілому;  

3) спрямування принципів на забезпечення кожної прийнятої на 

публічну службу особи належними умовами. 

Основні ідеї елементів групи спеціальних принципів правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби України вже 

були в тій чи іншій мірі проаналізовані нами в даній роботі, проте вони все 

ж набувають особливого значення як фундаментальні категорії. Так, 

принцип незалежності полягає у попередженні використання публічними 

службовцями свого професійного становища для незаконного збагачення. 

Іншими словами, залучення на публічну службу професіоналів потребує 

надання їм обсягу забезпечення не меншого, ніж у приватному секторі 

економіки, оскільки в протилежному випадку можливим є використання 

службового становища у власних інтересах. За допомогою встановлення 

принципу незалежності соціального забезпечення публічних службовців 

такі ризики мінімізуються. 
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Принцип балансу інтересів держави та публічного службовця 

пов’язаний  з тим, що реалізація окремих видів соціального забезпечення 

потребує запровадження державою спеціальних програм та недопущення 

гарантування таких заходів, які держава не може дозволити з економічної 

точки зору. Наприклад, службове житло надається державному службовцю 

у випадках і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України [92]; для 

забезпечення судді житлом необхідне відповідне рішення органів 

місцевого самоврядування [113]; умови надання кредиту для працівників 

дипломатичної служби, які потребують поліпшення житлових умов, 

встановлюються Кабінетом Міністрів України [114] тощо. Отже, сутність 

досліджуваного принципу полягає у тому, що обсяг задоволення потреб 

публічних службовців безпосередньо залежить від можливостей держави.  

При цьому рішення щодо застосування відповідних заходів потребують 

погодження у встановленому порядку. 

Принцип диференціації є загальним, проте стосовно правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби він виділяється 

особливим змістом, що актуалізує необхідність його віднесення саме до 

групи спеціальних принципів. У процесі дослідження нами встановлено, 

що принципи правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби втілюються в актах законодавства про державну службу, 

прокуратуру, поліцію, дипломатичну службу, судоустрій і статус суддів, 

соціальне забезпечення військовослужбовців тощо. Єдиний законодавчий 

акт про публічну службу наразі є відсутнім, тому правове регулювання 

соціального забезпечення її працівників здійснюється диференційовано, 

тобто в рамках соціального забезпечення публічної служби можна 

виділити соціальне забезпечення державних службовців, працівників 

прокуратури, поліції, дипломатичної служби, суддів, військовослужбовців 

тощо 
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Принцип компенсаційності полягає у тому, що форми соціального 

забезпечення публічної служби встановлюються з метою компенсації 

професійних економічних обмежень таких категорій осіб, до яких, 

зокрема, належать: заборона зайняття підприємницькою діяльністю; 

присяга публічного службовця; правила професійної етики; постійний 

контроль та аудит діяльності; звітування про доходи та витрати публічних 

службовців і членів їх сімей. Таким чином, принцип компенсаційності є 

керівною ідеєю, згідно з якою особа отримує соціальне забезпечення як 

додаткову перевагу у порівнянні з іншими категоріями працівників. 

Принцип сімейності у найбільшій мірі притаманний соціальному 

забезпеченню публічної служби у порівнянні з іншими категоріями 

працівників. Його сутність полягає у тому, що у сфері публічної служби 

соціальне забезпечення здійснюється не лише щодо публічних службовців, 

але й членів їх сімей. Даний принцип знайшов вияв у численних нормах 

проаналізованих нами нормативно-правових актів.  

Тому на підставі здійсненого дослідження виділимо наступні ознаки 

групи принципів правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби України:  

1) вони є основоположними засадами досліджуваного інституту;  

2) їх застосування до інших категорій працівників у більшості 

випадків є неможливим;  

3) вони регламентовані нормами Законів України «Про державну 

службу», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про 

дипломатичну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про соціальний 

і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» тощо. 

Підсумовуючи дослідження системи принципів правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні, 

відзначимо, що нами встановлено доцільність виділення двох її елементів: 

групи загальноправових принципів та групи спеціальних принципів. 
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Обидві категорії існують окремо та отримали втілення у нормах права 

різної сфери дії, проте у питаннях соціального забезпечення публічних 

службовців важливим є їх комплексне застосування, адже вони 

взаємодіють та доповнюють одна одну. Також цілісність їх втілення можна 

пояснити спільною загальною метою встановлення кожної із 

основоположних ідей – потреби публічного службовця мають бути 

задоволеними, обмеження його прав компенсованими, умови праці у 

державному секторі зрівняними із приватним, а функції держави виконані 

професійно та ефективно. 

Принципи правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні є правовою категорією, у рамках якої 

розвиваються відповідні норми законодавства. Проте для реалізації прав 

публічних службовців на отримання відповідної допомоги необхідна 

наявність певного комплексу юридичних запорук, якими є гарантії. 

 

 

2.2 Завдання та функції правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби 

 

Одним із основних критеріїв успішності політики соціального 

забезпечення публічної служби є її результативність, тобто забезпечення 

високого рівня її кадрового складу та його служіння в інтересах держави, 

на що і спрямовується встановлення відповідного соціального пакета. 

Досягнення результативності можливе за умови чіткого планування, що 

включає, у тому числі, й визначення мети, завдань та функцій правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні. 

Категорія «мета» трактується як передбачення бажаного результату 

діяльності, що полягає у пошуку засобів та способів його досягнення [172]. 
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Важливість встановлення мети правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні полягає у тому, що шляхом 

визначення даної категорії відбувається завчасна побудова комплексу дій, 

які варто здійснити у даному процесі. Саме для цього у науці передбачено 

існування категорії «завдання», що встановлюється для забезпечення 

досягнення мети. Завданнями правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні є сукупність дій, які необхідно 

виконати для виконання цілей функціонування даного інституту, і 

звернення до аналізу цього питання також є актуальним. У свою чергу, 

поняття «функції» визначається на підставі мети та завдань правового 

регулювання, тому при встановленні мети, завдань та функцій правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні кожну 

із цих категорій варто розглядати у комплексі та через призму їх 

взаємозалежності. Усе вищезазначене засвідчує важливість здійснення 

характеристики кожного із елементів, що сприятиме підвищенню 

ефективності правового регулювання досліджуваного інституту.  

В умовах реформування інституту публічної служби в нашій державі 

актуальним є заповнення існуючих на даний момент теоретичних 

прогалин. Аналіз наукової літератури засвідчив, що кожному із виділених 

нами питань фактично не приділено уваги у працях вітчизняних науковців, 

що також актуалізує необхідність їх аналізу. Зазначимо, що найбільший 

теоретичний вклад у дослідження даного питання  здійснили такі науковці: 

В.Б. Авер’янов, В.Б. Битяк, Н.Б. Болотіна, М.І. Іншин, Ю.В. Іщенко, А.В. 

Кірмач, Ю.В. Ковбасюк, В.Я. Малиновський, О.Ю. Оболенський, О.В. 

Петришин, В.П. Тимощук, М.М. Шумило та інші. Проте їх внесок у 

більшій мірі має загальнотеоретичний характер, оскільки в переважній 

більшості праць, присвячених публічній службі, питання мети, завдань та 

функцій правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби в Україні не розглядається взагалі. 
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В енциклопедичній літературі категорія «мета» тлумачиться схожим 

чином у різних джерелах: «Те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти»; 

«Ідеальний, наперед визначений результат людської діяльності, 

спрямований на перетворення дійсності відповідно до усвідомленої 

людиною потреби» [173, с. 756]. Це поняття означає певну кінцеву ціль, 

задля досягнення якої вчиняються відповідні дії чи приймаються заходи. 

Аналізуючи даний термін через призму сутності соціального забезпечення, 

зазначимо, що її мету становить задоволення базових потреб особи, а для 

досягнення цієї мети суб’єкт правовідносин вчиняє необхідний комплекс 

дій. 

Звернення до норм вітчизняного законодавства, зокрема Законів 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII, «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 

2728-III, «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII, не дозволило встановити зміст мети 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби в 

Україні, а аналіз наукової літератури продемонстрував відсутність уваги 

до вирішення даної проблеми. Тому при формулюванні сутності 

досліджуваної категорії варто відштовхуватись від змісту суміжних понять 

і категорій. 

А.А. Казанчан визначив мету соціального забезпечення громадян як 

подолання складних соціальних проблем громадян, вихід із складних 

життєвих ситуацій, обставин без втрат або з найменшими втратами [174, с. 

15]. Така дефініція має суто соціальну сутність і не розкриває 

особливостей соціального забезпечення публічних службовців. Подібна 

точка зору притаманна й В.В. Жернакову. На думку дослідника, метою 

соціального забезпечення є обслуговування непрацездатних або 
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обмежених у життєдіяльності громадян [86, с. 5]. У даній роботі нами 

встановлено та неодноразово доведено, що соціальне забезпечення 

публічних службовців має специфічний характер, тому не пов’язується ні з 

непрацездатністю, ні з обмеженням працездатності таких осіб, а його 

природа пов’язується із задоволенням базових потреб публічного 

службовця та членів сім’ї й встановленням гідного рівня їх життя, 

вирівнюванням доходів публічних службовців із працівниками приватної 

сфери, а також підтриманням особливого соціального статусу публічних 

службовців як осіб, що у процесі трудової діяльності здійснюють функції 

держави. 

Більш вдалою є позиція А.В. Дутчак [175, с. 568], яка сформулювала 

мету соціального забезпечення громадян як забезпечення встановлених 

соціальних стандартів життя для кожної людини в умовах дії соціальних 

ризиків. Проте і така точка зору суперечить сутності соціального 

забезпечення публічних службовців. Погоджуємось із формулюванням 

«забезпечення встановлених соціальних стандартів життя», оскільки воно 

відповідає як сутності соціального забезпечення будь-якої особи, так і 

публічних службовців. Водночас, діяльність на посадах державної служби 

не має нічого спільного із факторами соціального ризику. В.Д. Роїк 

визначає останні як вірогідність настання матеріальної незабезпеченості 

працівників внаслідок втрати заробітку та втрати працездатності [176, с. 

21]. Сутність соціального забезпечення публічних службовців є дещо 

масштабнішою, тому аналізована дефініція у даному аспекті не видається 

універсальною. 

П.В. Галаганов вважає, що мета соціального забезпечення полягає в 

наданні громадянам матеріальних благ з метою вирівнювання їхніх 

особистих доходів у випадках настання соціальних ризиків для підтримки 

їх повноцінного соціального статусу [177, с. 416]. Хоча сутність даної 

дефініції є близькою до попередньо проаналізованої, проте окремі її 
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аспекти є більш влучними у контексті нашого дослідження. По-перше, в 

даній роботі нами встановлено, що при здійсненні соціального 

забезпечення дійсно має місце вирівнювання особистих доходів публічних 

службовців із працівниками приватної сфери економіки. По-друге, 

формулювання «підтримання їх повноцінного соціального статусу» також 

є властивим соціальному забезпеченню публічних службовців, проте 

більш доцільно визначити їх соціальний статус як особливий, відмінний 

від усіх інших категорій працівників. 

Б.І. Сташків розглядає мету соціального забезпечення комплексно у 

сукупності її елементів:  

1) надання певного виду соціального забезпечення у разі втрати чи 

зниження доходів, понесення додаткових витрат, малозабезпеченості;  

2) попередження, пом’якшення, усунення несприятливих наслідків 

соціального випадку;  

3) приведення матеріального стану осіб у відповідність до рівня 

офіційно встановленого прожиткового мінімуму [125, с. 26]. Згідно з 

такою позицією мета соціального забезпечення містить, водночас, 

напрямки, притаманні соціальному забезпеченню публічних службовців, 

та відмінні від його сутності. Щодо першого вектора, соціальне 

забезпечення публічних службовців, зокрема, можливе із метою 

запобігання понесенню такими особами додаткових витрат. Наприклад, 

згідно з частиною 2 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII 

[114] при переведенні військовослужбовців на нове місце проходження 

військової служби або звільненні з військової служби вони мають право на 

безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах з 

попереднього місця проживання до нового залізничним транспортом, а 

там, де такого виду транспорту немає, – іншими видами транспорту. Такий 

вид соціального забезпечення у контексті мети соціального забезпечення 
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можна розглядати двозначно: з одного боку, характер його застосування є 

превентивним, а отже, спрямованим на попередження понесення 

публічними службовцями додаткових витрат, а з іншого – показником 

особливого соціального статусу публічних службовців та демонстрацією 

готовності держави компенсувати ті позбавлення, яких вони зазнають 

через особливих характер своїх обов’язків перед державою. Схожим чином 

можна роз’яснити і наступний елемент мети соціального забезпечення, 

виділений автором, – попередження, пом’якшення, усунення 

несприятливих наслідків соціального випадку. Якщо говорити про 

публічних службовців, то мова йде про встановлення гідного рівня їх 

життя та членів їх сімей як компенсацію за обмеження у правах у 

порівнянні із іншими категоріями працівників. Щодо приведення 

матеріального стану осіб у відповідність до рівня офіційно встановленого 

прожиткового мінімуму, у контексті публічних службовців дане пояснення 

мети можна пов’язати із спрямованістю державної політики на 

прирівнювання забезпечення публічних службовців до показників 

приватного сектору шляхом надання додаткових гарантій. 

Підсумовуючи здійснений аналіз та враховуючи зроблені у даній 

роботі висновки, зазначимо, що досягнення мети правового регулювання 

будь-яких суспільних відносин має місце тоді, коли встановлені нормами 

права правила поведінки втілюються в життя. У рамках даного процесу 

відбувається перехід правила поведінки із значення потенційного у 

реальне. Отже, метою соціального забезпечення громадян є його 

реалізація. Таким чином, метою правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні є виконання комплексу дій для 

задоволення базових потреб публічного службовця як громадянина й 

професіонала і членів його сім’ї, вирівнювання особистих доходів, 

встановлення гідного рівня їх життя та підтримання особливого 

соціального статусу.  
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Із даної дефініції можна зробити висновок, що мета є статичною 

категорією, яка потребує здійснення конкретних дій. Їх визначення 

відбувається шляхом формулювання завдань правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні.  

У науковій та енциклопедичній літературі поняття «завдання» 

тлумачаться як «динамічна категорія, яка об’єднує все те, що необхідно 

зробити для досягнення поставленої мети» [178, с. 136] та як «наперед 

запланований для виконання обсяг роботи, справа» [179, с. 378]. Як і 

категорія «мета», завдання мають ознаки планування, тісно пов’язані із 

нею та спрямовані на її виконання. Це свідчить про те, що 

результативність соціального забезпечення публічних службовців може 

бути гарантованою лише у тому випадку, коли весь алгоритм його 

реалізації є заздалегідь встановленим і, як наслідок, виконується 

відповідними суб’єктами.  

Аналіз наукової літератури засвідчив, що як завдання соціального 

забезпечення громадян, так і завдання соціального забезпечення 

публічних службовців на науковому рівні фактично не досліджувались 

взагалі. Доцільно відзначити позицію О.М. Ярошенка, який виділив 

всього одне завдання соціального забезпечення громадян, яке варто 

тлумачити, у тому числі, і як завдання правового регулювання 

соціального забезпечення, – регламентацію суспільних відносин у сфері 

матеріального забезпечення й соціального обслуговування найбільш 

незахищених верств населення: пенсіонерів, інвалідів, громадян похилого 

віку, безробітних, хворих, самотніх громадян, сімей з дітьми, 

малозабезпечених сімей, осіб, постраждалих внаслідок техногенної 

катастрофи або стихійного лиха тощо [87, с. 19]. І хоча правова природа 

даної позиції є швидше захисною, аніж забезпечувальною, проте таке 

формулювання є вдалим, оскільки дозволяє належним чином встановити 

сутність досліджуваного явища. При виділенні переліку завдань правового 
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регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні варто, 

в першу чергу, відштовхуватись від того, що у їх основі перебувають ті 

напрямки забезпечення службовців державою, які врегульовані нормами 

чинного  законодавства. Звичайно, у даному випадку мова не йде про 

незахищені верстви населення, а про усіх без виключення публічних 

службовців. Окрім того, варто враховувати сформульовану нами мету 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби в 

Україні, а також інші зроблені у даній роботі висновки. 

Завданнями правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні є наперед запланований обсяг роботи щодо 

реального здійснення мети соціального забезпечення у сфері соціального 

обслуговування публічних службовців, що одержав регламентацію у 

встановленому законом порядку та неодмінно має бути виконаним.  

Аналіз норм Законів України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII, «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, «Про дипломатичну 

службу» від 20.09.2001 № 2728-III, «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII, «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII  

засвідчив, що держава виконує завдання соціального забезпечення 

публічної служби у наступних напрямках:  

1) матеріальному;  

2) побутовому;  

3) професійному;  

4) пенсійному;  

5) реабілітаційному;  

6) рекреаційному;  

7) ритуальному;  
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8) компенсаційному;  

9) охоронному. Із цього можна зробити висновок, що соціальне 

забезпечення передбачає виконання завдань із задоволення належного 

рівня реалізації прав публічних службовців у кожному із зазначених 

напрямків. 

Відштовхуючись від встановленої нами мети правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні та зроблених у даній 

роботі висновків, зазначимо, що до завдань правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні варто віднести 

наступні:  

1) задоволення базових потреб публічного службовця як 

громадянина й професіонала та членів його сім’ї;  

2) вирівнювання особистих доходів працівників державного та 

приватного сектора;  

3) підтримання особливого соціального статусу публічних 

службовців. 

Даний аналіз дає підстави зробити висновок, що правове 

регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні 

виконує дві масштабні групи завдань: 

1. Функціональні завдання. Дану групу складає наперед 

запланований обсяг роботи, що випливає із мети правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні, який включає 

наступні аспекти:  

1) задоволення базових потреб публічного службовця як 

громадянина й професіонала та членів його сім’ї;  

2) вирівнювання особистих доходів працівників державного та 

приватного сектора;  
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3) підтримання особливого соціального статусу публічних 

службовців. 

2. Індивідуальні завдання. Зазначена група завдань пов’язується із 

задоволенням належного рівня матеріального, побутового, професійного, 

пенсійного, реабілітаційного, рекреаційного, ритуального, 

компенсаційного, охоронного забезпечення задля всебічного розвитку 

публічного службовця.  

Завдання задоволення базових потреб публічного службовця як 

громадянина й професіонала та членів його сім’ї полягає у створенні 

нормативних передумов для гарантування можливості державного 

службовця реалізувати своє право на соціальне забезпечення. До таких 

передумов варто віднести встановлення державою у законодавчому 

порядку відповідних форм соціального забезпечення, їх граничного 

розміру, порядку нарахування й надання тощо. Окрім того, важливим 

моментом є урахування інтересів сім’ї публічного службовця при 

задоволенні потреб. Специфіка діяльності публічного службовця 

передбачає моменти, за яких йому доводиться змінювати місце 

проживання, матеріальне забезпечення може бути недостатнім для 

задоволення мінімальних потреб сім’ї, окремі професії публічної служби 

пов’язані із ризиком їх життю та здоров’ю. Тому у кожному із зазначених 

випадків справедливим є надання додаткової допомоги не лише самим 

службовцям, а й членам їх сімей. Водночас, як вже неодноразово 

відзначалось нами у даній роботі, держава бере на себе лише мінімальні 

зобов’язання, які не виходять за межі базових, тобто таких, якими мають 

бути забезпечені усі громадяни України згідно з нормами Конституції 

України: забезпечення житлом, медичним обслуговуванням, пенсіями 

тощо. Відповідно, для кожної категорії публічної служби такий перелік 

базових потреб є індивідуальним, проте в цілому жодна із форм не 

передбачає наділення предметами розкоші, а лише засобами для 
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забезпечення зростання публічного службовця як професіонала та 

особистості. 

Завдання вирівнювання особистих доходів працівників державного 

та приватного сектора набуло своєї актуальності внаслідок затяжної 

соціально-економічної кризи у нашій державі. Україна як держава, що 

розвивається та яка є учасником воєнного конфлікту, неспроможна 

надавати матеріальне забезпечення на рівні із приватним сектором 

економіки. Надання соціального пакета, який пропонує держава, 

спрямоване на мінімізацію даної різниці, а у певних питаннях – навіть на 

отримання переваг у порівнянні із іншими категоріями працівників. У 

даній роботі нами неодноразово зверталася увага на компенсаційний 

характер соціального забезпечення, який полягає у наданні преференцій 

взамін наявних обмежень прав та інтересів даної категорії осіб у 

порівнянні із представниками інших професій. Публічні службовці, 

приступаючи до виконання своїх службових обов’язків, добровільно 

погоджуються на застосування обмежень, а отже, завданням держави є 

надання додаткових гарантій того, що працівники одержать належну 

компенсацію за визнання пріоритету державних інтересів над своїми 

особистими. Завдання підтримання особливого соціального статусу 

публічних службовців полягає у тому, що вони є особами, на яких 

покладається безпосереднє виконання функцій держави у конкретній 

галузі їх діяльності. Такий працівник відповідальний перед державою за 

належну реалізацію своїх трудових обов’язків, а держава, в свою чергу, є 

зобов’язаною забезпечити службовців усім необхідним та стимулювати їх 

до високопродуктивної праці. Специфічні трудові обов’язки та виняткові 

відносини з державою обумовлюють особливість статусу публічних 

службовців. Його підтримання здійснюється, у тому числі, й шляхом 

надання особливих видів соціального забезпечення, не притаманних 

жодній іншій категорії працівників.  
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Підсумовуючи аналіз функціональних завдань правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні, 

виділимо їх наступні ознаки:  

1) дана категорія завдань не міститься у правових нормах, проте їх 

вирішення здійснюється шляхом комплексного прийняття та застосування 

законодавства про публічну службу;  

2) усі завдання є пов’язаними між собою, їх об’єднує спрямування на 

вирішення спільної мети;  

3) кожне із виділених завдань спрямоване на задоволення як 

інтересів держави, так і кожного окремого публічного службовця;  

4) вирішення функціональних завдань правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби одночасно стосується 

широкого кола питань та проблем досліджуваного інституту. 

Індивідуальні завдання пов’язуються із задоволенням персональних 

потреб публічних службовців та членів їх сімей.  

Завдання задоволення матеріальних потреб публічних службовців 

полягає у встановленні на законодавчому рівні виплати додаткових 

надбавок, допомоги, доплат, премій, винагород тощо, які за своєю 

сутністю не є оплатою за виконану працю, а виконують функцію 

стимулювання й заохочення таких працівників. Прикладами вирішення 

даного завдання є, зокрема, передбачена частиною 5 статті 52 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92] виплата 

премій та частиною 2 статті 54 матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань. Окрім того, надання публічним службовцям 

додаткових матеріальних гарантій має суттєвий вплив на зацікавленість 

кваліфікованих кадрів у вступі на публічну службу та попереджує відтік 

професіоналів у приватний сектор. 
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Завдання задоволення побутових потреб полягає у регламентації усіх 

питань, пов’язаних із забезпеченням житлом, покращенням житлових 

умов, продовольчим, речовим та іншим забезпеченням публічних 

службовців, спрямованим на їх облаштування та проживання. При цьому 

варто розуміти, що державою для вирішення цього завдання одночасно 

встановлено низку умов, які дозволяють зберігати баланс державних 

інтересів та приватних. Можливість надання житла усім публічним 

службовцям у держави відсутня, тому передбачено суттєву диференціацію 

таких форм соціального забезпечення в залежності від виду публічної 

служби – починаючи від надання безвідсоткового кредиту дипломатичним 

працівникам [112] і закінчуючи наданням службового житла суддям [113]. 

Окрім того, держава бере на себе завдання щодо вирішення інших 

побутових питань, які передусім стосуються військовослужбовців, зокрема 

мова йде про проблеми, пов’язані із переведенням таких осіб на нове місце 

проходження служби. 

Завдання вирішення професійних потреб полягає у нормативно-

правовому врегулюванні надання публічним службовцям робочого місця, 

що відповідає вимогам охорони праці, а також забезпечення усіма 

необхідними заходами для здійснення службових функцій. Наприклад, 

згідно із статтею 38 Закону України «Про дипломатичну службу» від 

20.09.2001 № 2728-III [112] відповідні працівники забезпечуються 

державою предметами представницької екіпіровки. Вирішення даного 

завдання одночасно сприяє забезпеченню ефективності службової 

діяльності таких осіб, а також полегшує фінансове навантаження на самих 

службовців, яким держава надає усе необхідне. 

Завдання надання пенсійного забезпечення публічним службовцям 

отримало своє вирішення шляхом прийняття відповідних норм у 

спеціальних законодавчих актах та передбачення особливого порядку 

виходу на пенсію і нарахуванням сум відповідного забезпечення. 
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Державою взято обов’язок щодо забезпечення працівників пенсіями за 

віком (наприклад, пенсії державних службовців [92]), за вислугу років, у 

тому числі, передбачено таке право для суддів [113]), за втрату 

годувальника (виділимо у даному контексті непрацездатних членів сім’ї 

прокурора або слідчого, які були на його утриманні на момент смерті 

[110]). Таким чином, держава, реалізовуючи дане завдання, бере на себе 

обов’язок щодо утримання не лише чинних публічних службовців та 

членів їх сімей, а й тих, хто з різних причин перебуває на пенсійному 

забезпеченні держави. 

Завдання вирішення реабілітаційних та рекреаційних потреб 

пов’язано із законодавчим передбаченням можливості надання публічним 

службовцям та членам їх сімей безкоштовного медичного обслуговування 

й санітарно-курортного оздоровлення. Переважна більшість професій 

державної служби пов’язані із високим рівнем стресонебезпечності, а 

також характеризуються можливістю безпосередньої загрози життю й 

здоров’ю таких осіб. Саме тому важливою та актуальною проблемою є 

необхідність вживання державою відповідних заходів з метою сприяня 

охороні здоров’я працівників. Особлива увага приділяється державою, 

зокрема, медичному обслуговуванню та санітарно-курортному 

оздоровленню працівників дипломатичної служби та членів їх сімей [112], 

поліцейських [180] та військовослужбовців [114]. Водночас, щодо інших 

категорій публічних службовців, дане завдання вирішується у меншій мірі.  

Завдання допомоги сім’ям загиблих публічних службовців 

реалізовується шляхом прийняття низки норм, присвячених допомозі у 

здійсненні їх поховання [110], наданні грошового й пенсійного 

забезпечення особам, які втратили годувальника [111], сприянні отримання 

освіти дітьми загиблих чи визнаних судом безвісно відсутніми публічних 

службовців [111] тощо. Варто розуміти, що допомога надається не усім без 

винятку  сім’ям, а лише тим, у яких загинув публічний службовець при 
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виконанні службових обов’язків. Тобто держава бере на себе відповідні 

зобов’язання й виконує завдання стосовно публічних службовців і членів 

їх сімей, які проходять службу на посадах, що характеризуються 

підвищеним рівнем небезпеки їх життю й здоров’ю. 

Завдання компенсації шкоди життю і здоров’ю публічних службовців 

вирішується шляхом встановлення державою соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та 

створення відповідного фонду. Компенсації включають виплати на 

пенсійне страхування, страхування тимчасової втрати працездатності, 

страхування на випадок безробіття, страхування від нещасних випадків та 

професійних захворювань тощо [139]. Таким чином, держава у разі 

настання випадків нанесення шкоди здоров’ю публічного службовця під 

час виконання службових обов’язків взяла на себе обов’язок вирішити 

завдання їх матеріального забезпечення. 

Завдання охорони життя та здоров’я публічних службовців вирішене 

шляхом законодавчого передбачення можливості надання захисту окремим 

категоріям публічних службовців, зокрема суддів, спеціально створеними 

охоронними органами (у випадку із суддівською охороною – Службою 

судової охорони). Окрім того, публічні службовці у встановлених законом 

випадках наділяються правом на забезпечення засобами захисту [113]. 

Таким чином, держава вирішує завдання охорони життя та здоров’я 

публічних службовців як в індивідуальному порядку, так і шляхом 

залучення третіх осіб із відповідним обсягом повноважень.  

Отже, аналіз індивідуальних завдань правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні засвідчив 

притаманність їм наступних ознак:  

1) дана категорія завдань вирішується державою шляхом 

регламентації у нормах спеціального законодавства, зокрема Законів 

України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про Національну 
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поліцію», «Про дипломатичну службу», «Про судоустрій і статус суддів», 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей» тощо;  

2) вирішення даної групи завдань пов’язується із встановленням 

державою відповідних законодавчих гарантій;  

3) завдання даної категорії спрямовуються на вирішення проблемних 

питань передусім індивідуального характеру;  

4) індивідуальні завдання правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні обумовлюють регламентацію 

форм соціального забезпечення для кожної категорії публічних 

службовців. 

Підсумовуючи дослідження завдань правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби України, зазначимо, що даний 

інститут перебуває у тісних зв’язках із іншими суміжними категоріями, 

такими як мета правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби України, його гарантії, форми тощо. Аналіз наукової 

літератури засвідчив відсутність відповідних концепцій, а також низький 

рівень дослідженості даної та суміжних категорій. Тому перелік завдань 

було сформульовано з огляду на комплекс дій для задоволення базових 

потреб публічного службовця як громадянина й професіонала а також його 

особистих потреб, вирішення яких здійснюється державою. Значення 

розробки даної моделі полягає у заповненні наукової прогалини, що на 

сьогодні спостерігається у правовій доктрині нашої держави. 

Іншою близькою категорією до мети та завдань правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби України є 

виділення його функцій. У енциклопедичних джерелах функції 

визначаються як «явище, яке перебуває у залежності від іншого явища, 

виступає формою його виявлення і змінюється відповідно до його змін» 

[181, c. 653] та «напрями чи види впливу права на суспільні відносини, за 
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допомогою яких виражається роль та призначення права в суспільстві і 

державі, його соціальна цінність і найважливіші риси» [182, c. 604]. Більш 

вдалою є друга дефініція, яка має правову природу та дозволяє зробити 

висновок про активний характер функцій, а також про їх роль у правовому 

регулюванні відповідних правовідносин. Варто розуміти, що вони, в першу 

чергу, являють собою різновиди спрямування дії правових норм на 

відносини соціального забезпечення. На підставі цього зробимо висновок, 

що функціями соціального забезпечення є головні напрямки реалізації 

норм права у суспільних відносинах соціального забезпечення громадян з 

метою їх впорядкування, обумовлені сутністю таких суспільних відносин. 

Схожі концепції на сьогодні встановлені і у юридичній літературі, зокрема 

подібний висновок зроблено у монографії Б.І. Сташківа [125, с. 177]. У 

свою чергу, поняття функцій соціального забезпечення публічних 

службовців, а також їх система наразі у юридичній літературі не 

досліджувались, тому зробимо висновок про наявність наукових прогалин 

стосовно даного питання. 

Використовуючи проаналізовані концепції та зроблені у даній роботі 

висновки, пропонуємо визначати функції правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні як головні 

напрямки реалізації норм права у суспільних відносинах при здійсненні 

мети і завдань держави у сфері соціального забезпечення публічних 

службовців, які визначають умови для задоволення їх базових потреб як 

громадян і професіоналів, а також членів їх сімей.  

Концепції функцій як соціального забезпечення, так і соціального 

забезпечення публічної служби мало представлені у вітчизняній правовій 

доктрині, а зміст існуючих характеризується схожістю і навіть тотожністю 

у багатьох моментах. 

Наприклад, О.М. Ярошенко виокремлює чотири основні функції 

соціального забезпечення: економічну, соціально-реабілітаційну, 
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політичну та демографічну [87, с. 22]. Економічна функція у сфері 

соціального забезпечення публічної служби може полягати у заміщенні 

заробітку, який могла би особа отримати, працюючи у приватному секторі 

економіки, та у наданні публічним службовцям фінансової та матеріальної 

допомоги. Тому із актуальністю даної функції погодимось у повній мірі. 

Соціально-реабілітаційна функція пов’язується із задоволенням потреб 

осіб похилого віку та непрацездатних громадян. У даному аспекті 

вважаємо доцільним розподіл даної функції на дві окремих: соціальну та 

реабілітаційну, що обумовить можливість застосування кожної із них до 

суспільних відносин щодо соціального забезпечення публічної служби. 

Соціальна функція полягатиме у наданні допомоги особам, що зазнали 

шкоди життю й здоров’ю під час виконання службових відносин, а також 

членам їхніх сімей. У свою чергу, реабілітаційна функція полягатиме у 

наданні медичного та рекреаційного забезпечення публічним службовцям. 

Політичною функцією передбачено зближення соціального рівня всіх 

прошарків населення та створення умов для гідного життя кожного 

індивіда. Незважаючи на свій загальний характер, можна зробити висновок 

про наявність даної функції у правовідносинах соціального забезпечення 

публічної служби. Більше того, особливий зміст політичної функції 

стосовно таких категорій працівників полягає у створенні передумов для 

залучення максимально компетентних та професійних кадрів. 

Демографічна функція покликана стимулювати зростання населення 

держави та не є характерною для правовідносин публічної служби. 

Фактично ідентична, проте більш досконала, концепція була 

розроблена Б.І. Сташківим. З точки зору науковця, функції соціального 

забезпечення поділяються на загальносоціальні та спеціально-юридичні. 

До загальносоціальних науковець відносить практично ті самі функції, що 

були виділені О.М. Ярошенком: економічну, політичну, соціально-
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реабілітаційну, демографічну, інформаційну. Друга група включає 

регулятивну та охоронну функції [125, с. 179].  

Сутність інформаційної функції не роз’яснена автором належним 

чином, проте зробимо припущення, що у сфері соціального забезпечення 

публічної служби вона може мати вияв у демонстрації суспільству 

особливого статусу таких працівників, а також перевагах вступу на 

публічну службу у порівнянні із працевлаштуванням у приватному 

секторі. Виділення групи спеціально-юридичних функцій сам автор вважає 

спірним, і ми у повній мірі погодимось із ним, відзначаючи надто 

загальний характер регулятивної та охоронної функцій. Водночас, 

вбачаємо вдалою ідеєю розподіл автором функцій на декілька груп з 

огляду на їх спрямованість, проте звертаємо увагу на недоцільність форми 

даної концепції. 

З огляду на відсутність моделей виділення функцій правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні на 

підставі здійсненого аналізу та зроблених у даній роботі висновків 

пропонуємо їх наступну класифікацію: 

1. Організаційні функції. Вони здійснюють свій вплив на 

організацію інституту соціального забезпечення публічної служби в 

Україні і, в свою чергу поділяються на:  

1) політичну функцію;  

2) інформаційну функцію; 

3) компенсаційну функцію. 

2. Забезпечувальні функції. Ними є сукупність функцій з приводу 

різних аспектів реалізації норм права при безпосередньому здійсненні 

соціального забезпечення публічних службовців. До них відносимо 

наступні:  

1) економічну функцію;  
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2) соціальну функцію;  

3) рекреаційно-реабілітаційну функцію;  

4) охоронну функцію;  

Політична функція вже була частково проаналізована нами у даній 

роботі. Її сутність полягає у зближенні соціального рівня публічних 

службовців та інших категорій працівників й створенні умов для гідного 

життя кожного індивіда. Тобто соціальне забезпечення публічної служби є 

одним із інструментів державної соціальної політики.  

У нормах Основного Закону [83] закріплено, що Україна є 

соціальною державою, а отже, її політика спрямовується на створення 

умов для забезпечення гідного життя та вільного розвитку людини і 

громадянина. Забезпечення праці та здоров’я людей здійснюється на 

державному рівні і публічні службовці у даному аспекті не є винятком. 

Соціальна політика держави у сфері публічної служби реалізовується саме 

через систему соціального забезпечення і від її ефективності залежить стан 

виконання функцій держави органами публічної влади. Фактично від 

виконання політичної функції соціального забезпечення публічної служби 

залежить діяльність більшості державних інституцій. Окрім того, 

політична функція дозволяє вирішити низку завдань соціального 

забезпечення публічної служби, зокрема щодо задоволення базових потреб 

публічного службовця як громадянина й професіонала та членів його сім’ї 

і вирівнювання особистих доходів працівників державного й приватного 

секторів.  

Інформаційна функція має ідеологічний підтекст та полягає у 

встановленні особливого статусу публічних службовців, а також переваг у 

порівнянні із працевлаштуванням у приватному секторі, що має на меті 

залучення більшої кількості кваліфікованих та професійних кадрів. 

Інформаційна функція відображає взаємозалежні зв’язки соціального 

забезпечення та формування винятковості професії публічного службовця 
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у порівнянні з іншими категоріями працівників. За допомогою 

застосування даної функції відображається громадська думка на різні 

аспекти публічної служби, у тому числі й соціальне забезпечення 

публічних службовців, що активно впливає на довіру суспільства до 

соціальної політики держави.  

Компенсаційна функція – це відшкодування публічним службовцям 

того обмеження їх прав та інтересів, якого вони зазнають у порівнянні із 

представниками інших професій. Дана функція спрямовує суспільні 

відносини соціального забезпечення публічних службовців на надання їм 

комплексу преференцій замість добровільно прийнятих обмежень. 

Надаючи пріоритет державним інтересам над своїми особистими, 

публічний службовець взамін отримує від держави систему соціального 

забезпечення, спрямовану на компенсування втраченого доходу та 

відсутність можливості отримання додаткового заробітку, окрім 

передбачених законом випадків. 

Підсумовуючи, зазначимо, що характерними рисами 

організаційних функцій правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні є:  

1) вони являють собою основні напрямки правового впливу на 

організацію досліджуваного інституту;  

2) вони мають сталий характер, оскільки передбачають заходи 

довгострокового характеру втілення;  

3) вони відзначаються соціально-ідеологічним спрямуванням. 

Економічна функція пов’язана із наданням додаткової допомоги 

публічним службовцям шляхом застосування матеріальних, побутових, 

професійних, пенсійних та компенсаційних заходів. Тобто шляхом 

реалізації економічної функції держава використовує соціальне 

забезпечення публічних службовців для вирівнювання особистих доходів 
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працівників державного та приватного секторів, надаючи додаткові 

матеріальні блага, підвищуючи недостатній рівень заробітних плат у даній 

сфері. Таким чином, держава шляхом застосування економічних 

інструментів здійснює позитивний вплив на інтереси та потреби публічних 

службовців і членів їх сімей.  

Соціальна функція полягає у допомозі особам, що досягли 

пенсійного віку чи відповідного стажу роботи або зазнали шкоди життю й 

здоров’ю під час виконання службових відносин, а також членам їхніх 

сімей. Вона спрямована на створення умов для підтримки соціального 

статусу таких осіб у разі настання вищезазначених випадків шляхом 

надання матеріального забезпечення, соціальних послуг, пільг тощо. Тобто 

соціальна функція соціального забезпечення публічних службовців сприяє 

пом’якшенню чи повному усуненню негативних наслідків, які настають у 

у відповідних ситуаціях.  

За допомогою рекреаційно-реабілітаційної функції здійснюється 

повне чи часткове відновлення повноцінної життєдіяльності публічного 

службовця, що дозволяє такій особі виконувати службові обов’язки із 

максимальною ефективністю. Дана функція передбачає забезпечення 

публічних службовців безкоштовним медичним обслуговуванням та 

санітарно-курортним лікуванням для відновлення фізичних і 

психологічних якостей, необхідних для виконання передбачених 

службових обов’язків.  

Охоронна функція полягає у захисті публічних службовців від 

негативних наслідків їх службової діяльності у разі настання ситуації, 

небезпечної для життя й здоров’я. Як нами неодноразово відзначалось у 

даній роботі, реалізація охоронної функції передбачає як надання захисту 

третіми особами шляхом вживання відповідних заходів компетентними 

органами, так і можливість забезпечення публічних службовців засобами 

захисту. 
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Таким чином, особливостями забезпечувальних функцій 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби в 

Україні є:  

1) вони мають індивідуальний характер, оскільки кожна із функцій 

даної групи здійснює вплив на суспільні відносини соціального 

забезпечення, у яких однією із сторін виступає конкретний публічний 

службовець;  

2) вони безпосередньо залежать від законодавчої регламентації 

соціального забезпечення публічної служби;  

3) мають змінний характер, пов’язаний із змінами правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні.  

Підсумовуючи дослідження функцій правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні, відзначимо, що 

ними є напрямки реалізації норм права у суспільних відносинах 

соціального забезпечення. Дане питання також перебуває поза 

комплексними науковими дослідженнями, проте його близькість до 

категорій мети та завдань соціального забезпечення публічної служби в 

Україні обумовлює можливість формулювання відповідної моделі на 

основі вже зроблених висновків та шляхом аналізу загальноправових 

категорій. Із огляду на відсутність відповідних концепцій у правовій 

доктрині зробимо висновок про актуальність здійсненого нами 

дослідження. 

Підводячи підсумок аналізу питань мети, завдань та функцій 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби в 

Україні, відзначимо близькість кожного із них та взаємозалежність, що 

обумовлює комплексний підхід при здійсненні такого дослідження. 

Звернення до категорії мети правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні засвідчило наявність теоретичної 
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прогалини та в цілому низький рівень наукової уваги до даного питання. 

Ні існуючі моделі, ні норми законодавства не дають повноцінного 

розуміння сутності досліджуваного поняття. Аналіз близьких за значенням 

категорій дозволив встановити, що метою передусім є виконання 

комплексу дій для задоволення базових потреб публічного службовця як 

громадянина й професіонала і членів його сім’ї. Від вдалого 

формулювання мети правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби прямо залежить категорія завдань даного інституту. 

Незважаючи на низький рівень уваги науковців до даного питання, наше 

дослідження показало, що їх встановлення можливо здійснити шляхом 

комплексного аналізу із категорією мети соціального забезпечення. 

Вивчення функцій правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні дозволяє стверджувати, що усі три 

досліджувані категорії взаємозв’язані, їх спільний вплив на відповідні 

суспільні відносини є гарантією функціонування усього інституту загалом. 

 

 

2.3 Гарантії правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби  

 

Право на належне соціальне забезпечення публічного службовця є 

однією з важливих характеристик його статусу, законодавчо встановленою 

гарантією та передумовою належного виконання ним службових 

обов’язків й ефективності у професійній діяльності [183, с. 163]. На етапі 

розбудови в Україні правової, соціальної держави підвищується увага до 

здійснення соціальної політики щодо особливих категорій громадян, які 

безпосередньо пов’язані із реалізацією завдань та функцій держави. 

Усунення розбіжностей між природою та значенням діяльності таких осіб 
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й конкурентоспроможністю держави на ринку праці потребує наукового 

звернення до таких теоретичних категорій, як «принципи» та «гарантії». 

Гарантії правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби є засобом підвищення престижу професії публічного службовця та 

компенсацією низького рівня оплати трудової діяльності, що забезпечує 

конкурентоспроможність відповідних вакансій на ринку праці. Теоретичне 

встановлення видів гарантій правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні є актуальним з огляду на 

необхідність створення належного практичного підґрунтя для реалізації 

публічними службовцями своїх прав, свобод та обов’язків як учасника 

трудових відносин, а також як людини і громадянина. Лише за умови 

встановлення таких основ держава може вважатись правою та соціальною, 

оскільки юридичне закріплення гарантій правового регулювання 

соціального забезпечення свідчить про її готовність реально забезпечити 

права та інтереси публічних службовців. У свою чергу, увага науковців до 

даного питання унеможливить виникнення ситуацій, за яких державні 

пільги чи привілеї будуть нерівномірно розподілятись між різними 

суб’єктами публічної служби, а також дозволить позбутись негативних 

наслідків радянської номенклатурної практики, відповідно доякої пільгами 

користувалися лише представники верхніх щаблів публічної влади. 

Оскільки види гарантій правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні на сьогодні є дослідженими недостатньо, 

звернення до аналізу даного питання також є виправданим. 

У наукових джерелах гарантії тлумачаться як система правових 

засобів, за допомогою яких реалізуються можливості використати або 

захистити свої права і свободи шляхом встановлення меж здійснення прав 

і свобод в законодавстві, пільг і засобів заохочення для стимулювання 

правомірної поведінки, процедур захисту своїх прав у суді, встановлення 

міри юридичної відповідальності за порушення прав і свобод людини, 
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засобів попередження і профілактики правопорушень, забезпечення 

доступності законодавства та інших нормативних актів, можливості не 

свідчити проти самого себе і своїх близьких родичів, відповідальності 

держави за незаконні дії державних органів і посадових осіб тощо [184, с. 

202]. Хоча така дефініція є занадто широкою, так як її автори здійснили 

спробу охопити максимально можливий комплекс суспільних відносин, у 

яких можуть використовуватись юридичні гарантії, проте її зміст дозволяє 

встановити правову природу гарантій, якою виступає передбачене 

нормами законодавства зобов’язання держави надати особі можливість 

використати свої права. 

Дефініція поняття «гарантії соціального забезпечення» є наразі 

нерозробленою у правовій доктрині нашої держави, але у статті 1 Закону 

України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії» від 05.10.2000 № 2017-III [185] термін «державні соціальні 

гарантії» роз’яснюється як встановлені законами мінімальні розміри 

оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної 

допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами 

та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя 

не нижчий від прожиткового мінімуму [185]. Дане визначення також 

розкриває сутність поняття значно об’ємнішого, ніж досліджуване нами, 

проте із його змісту можна зробити висновок, що гарантіями соціального 

забезпечення є встановлені законом його мінімальні розміри. Водночас, 

вважаємо більш доцільним підкреслити не мінімальний характер гарантій, 

а їх переважну сутність у порівнянні із іншими сферами трудової та 

службової діяльності. 

Таким чином, гарантії правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні – це передбачені нормами 

законодавства зобов’язання держави надати публічному службовцю 

можливість використати свої компенсаційні переваги у порівнянні з 
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іншими категоріями працівників, за виконання яких вона несе 

відповідальність. 

Аналіз правової доктрини засвідчив, що питання видів правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні у 

цілому перебуває поза сферою наукових інтересів вітчизняних 

дослідників, тому відповідні теоретичні моделі наразі не є встановленими. 

Водночас, проаналізувавши сутність поняття «гарантія», варто зробити 

висновок про необхідність звернення до актів законодавства, оскільки саме 

у їх нормах містяться такі правові засоби.  

Публічні службовці є передусім громадянами, тому доцільно 

звернутися до змісту Конституції України [83]. Норми Основного Закону 

не містять поняття соціального забезпечення, проте у статті 46 

врегульовано питання більш вузької категорії – соціального захисту. 

Застосування соціального захисту у цілому пов’язується із настанням 

негативних обставин у житті особи, тому дана конституційна норма не 

може бути однозначно розтлумачена як гарантія соціального забезпечення 

публічної служби. Проте у даному контексті звернемо увагу на 

формулювання «та в інших випадках, передбачених законом», зазначене у 

частині 1 даної норми, що може свідчити про невичерпний характер 

ситуацій, за яких такі правові засоби можуть бути застосовані. Також у цій 

статті йдеться про те, що дане право гарантується загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків 

громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших 

джерел соціального забезпечення. Врахуємо те, що забезпечення 

публічних службовців здійснюється із аналогічних джерел, а законодавець 

все ж вжив у даному контексті термін «соціальне забезпечення». В частині 

3 статті  46 йдеться про гарантування пенсійного забезпечення, яке є 

однією із форм соціального забезпечення публічних службовців. Тому 

першими виділеними нами конституційними гарантіями є гарантія права 
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на соціальне забезпечення за рахунок страхових внесків громадян, 

підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел та 

гарантія пенсійного забезпечення не нижчого від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом. 

Частиною 2 статті 47 Конституції України [83] передбачено, що 

«громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається 

державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за 

доступну для них плату відповідно до закону». В даній роботі нами 

неодноразово відзначалось, що різним категоріям публічних службовців 

може надаватись соціальне забезпечення у вигляді покращення житлових 

умов або ж забезпечення службовим житлом. Наприклад, згідно із статтею 

138 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016                   

№ 1402-VIII [113] після призначення на посаду суддя, який потребує 

поліпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за місцем 

знаходження суду. У даному випадку «особою, яка потребує соціального 

захисту», є суддя. Таким чином, ще однією конституційною гарантією 

соціального забезпечення публічної служби виступає гарантія надання 

державою та органами місцевого самоврядування житла та сприяння 

поліпшенню житлових умов. 

Стаття 48 Основного Закону [83] встановлює право кожної особи на 

достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає харчування, 

одяг, житло. У процесі дослідження нами неодноразово відзначалось, що 

правову природу соціального забезпечення публічної служби становить 

надання компенсацій, які спрямовуються на забезпечення умов для 

задоволення базових потреб публічного службовця як громадянина й 

професіонала і членів його сім’ї з метою встановлення гідного рівня їх 

життя. Загальний зміст такого формулювання у повній мірі відповідає 

сутності зазначеної конституційної норми. Таким чином, зробимо 

висновок, що зобов’язання держави щодо забезпечення достатнього 
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життєвого рівня публічного службовця та членів його сім’ї є ще однією 

конституційною гарантією соціального забезпечення публічної служби. 

Стаття 49 Конституції України закріплює право кожної особи на 

охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування [83]. Всі 

зазначені види соціального забезпечення притаманні й окремим видам 

публічної служби. Наприклад, згідно із статтею 37 Закону України «Про 

дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III [112] працівникам 

дипломатичної служби та членам їх сімей, які проживають разом з ними, 

гарантується користування медичним обслуговуванням та санаторно-

курортним лікуванням. Кожен із таких засобів у повній мірі відповідає 

сутності понять «охорона здоров’я» та «медична допомога», про які 

йдеться у нормі аналізованої конституційної статті. Тому зробимо 

висновок, що регламентація даного правила й схожих правил у актах 

спеціального законодавства є свідченням поширення зазначеної 

конституційної гарантії і на публічних службовців та членів їхніх сімей. 

Таким чином, аналіз статей Основного Закону нашої держави 

продемонстрував, що, як і у будь-якій сфері суспільних відносин, 

фундаментальні гарантії закріплено саме у змісті норм Конституції 

України. Хоча законодавець оперує термінологією відмінною від поняття 

«соціальне забезпечення», аналіз виділених нами статей даного документа 

засвідчив притаманність конституційних гарантій досліджуваному 

інституту. 

Для вивчення спеціальних гарантій необхідно застосувати 

комплексний підхід, який полягає у аналізі норм актів законодавства, які 

врегульовують функціонування окремих елементів публічної служби, що 

дозволить здійснити формування на їх основі єдиної системи.  

        Г.М. Білецька та М.В. Трубіна при аналізі питання гарантій 

соціального забезпечення державних службовців [186, с. 22] здійснили 

посилання на перелік видів соціального забезпечення, зазначений у розділі 
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VI Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92]. 

У свою чергу, О.С. Верба [171, с. 168-170], досліджуючи гарантії 

соціального забезпечення військовослужбовців аналогічним чином 

проаналізував норми Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII. Такі 

підходи вчених дозволяють нам зробити висновок про те, що систему 

спеціальних гарантій правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні становлять передбачені нормами законів 

України зобов’язання держави надати публічному службовцю можливість 

реалізувати своє право на компенсаційні переваги у порівнянні з іншими 

категоріями працівників. До таких нормативно-правових актів належать 

такі Закони України: 

1) «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII,  

2) «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII,  

3) «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII,  

4) «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III,  

5) «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII,  

6) «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 

їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII.  

Таким чином, керуючись висновками, які ми зробили у процесі 

дослідження сутності соціального забезпечення публічної служби в 

Україні, резюмуємо, що основу спеціальних гарантій правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні 

складають наступні групи заходів:  

1) матеріальні;  

2) побутові;  

3) професійні;  

4) пенсійні;  
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5) реабілітаційні;  

6) рекреаційні;  

7) ритуальні;  

8) компенсаційні;  

9) охоронні. 

Підсумовуючи дослідження питання гарантій правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні, 

пропонуємо наступну їх класифікацію:  

1. Конституційні гарантії – правові засоби, встановлені державою у 

змісті конституційних норм, що забезпечують право публічних службовців 

реалізувати своє право на компенсаційні переваги у порівнянні з іншими 

категоріями працівників. Відзначимо, що окремі гарантії є водночас і 

конституційними, і спеціальними, оскільки відповідні правила були 

прийняті в актах спеціального законодавства на основі конституційних 

норм. Тому у межах даного різновиду виділимо лише ті, що відіграють 

фундаментальну роль і мають вплив на значно ширше коло суспільних 

відносин:  

1) гарантію права на соціальне забезпечення за рахунок страхових 

внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних 

та інших джерел;  

2) гарантію достатнього життєвого рівня публічного службовця та 

членів його сім’ї. 

 2. Спеціальні гарантії – правові засоби, встановлені державою у 

диспозиціях норм законів України «Про державну службу», «Про 

прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про дипломатичну службу», 

«Про судоустрій і статус суддів», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», які поділяються, у свою чергу, на 

такі види:  
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1) матеріальні гарантії;  

2) побутові гарантії;  

3) професійні гарантії;  

4) пенсійні гарантії;  

5) реабілітаційні гарантії;  

6) рекреаційні гарантії;  

7) ритуальні гарантії;  

8) компенсаційні гарантії;  

9) охоронні гарантії. 

Конституційні гарантії вже були детально проаналізовані нами у 

даній роботі, тому вважаємо доцільним підсумувати дослідження даного 

питання шляхом виділення ознак даного виду, якими є наступні:  

1) їх встановлено у змісті конституційних норм;  

2) окремі з них дублюються у змісті норм спеціального 

законодавства;  

3) мають вичерпний та обмежений характер;  

4) характеризуються можливістю поширення на інші категорії 

працівників.  

Аналіз спеціальних гарантій правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні розпочнемо із матеріальних 

гарантій. Вони полягають у виплаті надбавок, доплат, премій, винагород, 

допомоги тощо. Наявність такої групи може створити хибне враження 

щодо тотожності соціального забезпечення публічних службовців та їх 

матеріального забезпечення, хоча вони все ж характеризуються суттєвими 

відмінностями, оскільки оплата праці здійснюється з метою виплати 

заробітку за виконану роботу. Аналіз норм чинного законодавства 

засвідчує, що в цілому комплекс матеріальних гарантій для кожного 
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різновиду публічних службовців є індивідуальним. Щодо окремих 

категорій працівників, наприклад, державних службовців, матеріальні 

гарантії складаються із заходів стимулювання, близьких за сутністю до 

матеріального забезпечення, та допомоги для вирішення соціально-

побутових питань [92]. У свою чергу, матеріальні гарантії працівників 

дипломатичних установ включають, окрім вже відзначених, грошову 

допомогу членам сімей за звільнення з роботи у зв’язку з довготерміновим 

відрядженням [112]. Тому зробимо висновок, що матеріальні гарантії 

соціального забезпечення мають заохочувальний зміст, а їх надання 

пов’язується, у тому числі, й з необхідністю компенсувати низький рівень 

оплати праці та обмеження публічних службовців у правах у порівнянні із 

іншими категоріями працівників. 

Побутові гарантії включають також і конституційну гарантію щодо 

забезпечення житлом та покращення житлових умов. Такий засіб по суті є 

характерним для усіх різновидів публічних службовців, проте у різних 

формах. Це може бути надання безвідсоткового кредиту, надання 

службового житла, сприяння покращенню житлових умов тощо. Але даний 

вид включає значно ширший комплекс гарантій, оскільки побутові гарантії 

щодо кожного окремого виду публічних службовців мають свої особливі 

форми. Аналіз чинного законодавства засвідчив, що найдетальніше 

побутові гарантії регламентовані для військовослужбовців, оскільки до 

них віднесено, у тому числі, й продовольче, речове та інші, не характерні 

для інших публічних службовців, види забезпечення на кшталт 

першочергового надання місця у загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах для їх дітей, 

безоплатного перевезення майна у разі переїзду, першочергового 

встановлення квартирного телефону тощо [114]. Тобто до побутових 

гарантій варто віднести увесь комплекс заходів, спрямований на 
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задоволення житлових та освітніх проблем публічних службовців і членів 

їх сімей, у тому числі питання житла, облаштування, освіти дітей тощо. 

Якщо побутові гарантії стосуються питань, пов’язаних із 

індивідуальними особистими потребами, то вирішенню проблем 

забезпечення робочих місць публічних службовців сприяє закріплення 

комплексу професійних гарантій. До таких нами шляхом аналізу норм 

чинного законодавства, зокрема, віднесено надання робочого місця, що 

відповідає вимогам охорони праці, забезпечення усіма необхідними 

засобами для здійснення службових функцій, забезпечення засобами, 

необхідними для здійснення службових обов’язків, забезпечення формою, 

яка відповідає встановленим стандартам тощо. Для прикладу наведемо 

гарантії суддівського професійного забезпечення. Згідно з нормами Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [113] 

судді наділяються гарантією забезпечення за рахунок коштів Державного 

бюджету України мантією, нагрудним знаком, а також окремим кабінетом, 

робочим місцем та необхідними для роботи засобами. У даному випадку 

професійне забезпечення суддів є показовим, адже воно включає 

практично всі доступні публічним службовцям види професійних гарантій 

соціального забезпечення. Для порівняння: Закон України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [110] взагалі не містить жодних 

гарантій професійного забезпечення. Проте, незважаючи на 

неоднозначність застосування, існування даної групи засвідчує всебічний 

характер гарантій соціального забезпечення публічних аспектів. У даному 

контексті публічна служба якісно відрізняється від приватної сфери, 

оскільки працівникам гарантується забезпечення одразу на побутовому та 

професійному рівнях. 

Пенсійні гарантії також одночасно є і конституційними, і 

спеціальними. Даний різновид нами віднесено саме до спеціальної групи з 

огляду на особливий порядок розрахунку та нарахування пенсій публічним 
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службовцям. Наведемо в якості прикладу гарантії пенсійного забезпечення 

працівників прокуратури. Прокурори мають право на пенсійне 

забезпечення за вислугу років незалежно від віку за наявності на день 

звернення вислуги років; пенсія призначається в розмірі 60 відсотків від 

суми їхньої місячної чинної заробітної плати, до якої включаються всі 

види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; за пенсіонерами і 

членами їхніх сімей зберігаються пільги і гарантії соціального захисту; у 

визначених законом випадках непрацездатним членам сім’ї прокурора або 

слідчого, які були на його утриманні на момент смерті, призначається 

пенсія у зв’язку з втратою годувальника [110].  

Аналізуючи зазначені гарантії, можна зробити висновок, що пенсійне 

забезпечення публічних службовців відрізняється порядком нарахування й 

розмірами пенсії, вихід на пенсію не пов’язується із настанням 

встановленого законом віку, а на пенсійне забезпечення можуть 

претендувати, у тому числі, й члени сімей публічних службовців. Це є 

свідченням особливого характеру пенсійних гарантій даної категорії 

працівників, які також є додатковими преференціями, що надаються як 

компенсація за наявні обмеження прав та інтересів даної категорії осіб у 

порівнянні із представниками інших професій. 

Реабілітаційні гарантії, як і попередньо розглянуті, також знайшли 

своє відображення і у нормах спеціального законодавства, і на 

конституційному рівні. Вони включають безкоштовне медичне 

обслуговування публічних службовців та членів їх сімей. Близькими за 

своєю сутністю до даного виду гарантій є рекреаційні гарантії, які 

полягають у забезпеченні санітарно-курортного оздоровлення публічних 

службовців та членів їхніх сімей. Наприклад, для працівників 

дипломатичної служби обидва види гарантій закріплено у змісті статті 37 

Закону України «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III 
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[112]. Отже, хоча реабілітаційні та рекреаційні гарантії не пов’язані 

безпосередньо із трудовою діяльністю публічних службовців, проте 

сприяють належному виконанню ними своїх трудових функцій. 

Наступна група гарантій стосується вичерпного переліку видів 

публічної служби, діяльність на яких пов’язана із загрозою життю та 

здоров’ю. Ритуальними гарантіями забезпечуються не безпосередньо 

публічні службовці, а члени їх сімей на випадок загибелі таких осіб під час 

виконання службових обов’язків. Наприклад, згідно з частиною 2 статті 84 

Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [110] 

поховання прокурора, який загинув у зв’язку з виконанням службових 

обов’язків, або звільненого з посади, який помер внаслідок заподіяння 

тілесних ушкоджень або іншої шкоди здоров’ю, пов’язаних з виконанням 

службових обов’язків, здійснюється за рахунок коштів, що виділяються 

органам прокуратури. Дана гарантія полягає у наданні допомоги членам 

сім’ї публічного службовця у сфері ритуальних послуг. Значною мірою 

виділяється серед подібних норм гарантія, закріплена частиною 2 статті 

103 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII 

[111], згідно з якою особа, у якої один із батьків чи усиновлювачів був 

поліцейським та загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою 

під час виконання ним службових обов’язків, має право вступу поза 

конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і 

комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України 

для навчання за рахунок коштів Державного і місцевих бюджетів. Тобто 

дана група гарантій спрямована на надання додаткової допомоги членам 

сімей публічних службовців після їх загибелі, пов’язаної із виконанням 

службових обов’язків.  

Для розуміння сутності групи компенсаційних гарантій звернемося 

до норми статті 141 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [113], згідно з якою обов’язкове державне 
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страхування життя і здоров’я суддів здійснюється за рахунок коштів 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України. Тобто компенсаційними гарантіями є 

реалізація права на відшкодування публічним службовцям шкоди 

здоров’ю та збитків, отриманих під час виконання службових обов’язків.  

Остання група гарантій – охоронні гарантії, які надаються лише 

вичерпному переліку публічних службовців за наявності загрози їх життю 

та здоров’ю. Право на державну охорону мають, зокрема, судді. Звернемо 

увагу на те, що, окрім встановлення режиму охорони суддів та членів їх 

сімей, відповідно до частини 3 статті 140 Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [113] суддя також має право на 

забезпечення засобами захисту, які йому надаються Службою судової 

охорони. Тобто публічним службовцям надаються гарантії у формі 

безпосереднього захисту компетентними правоохоронними структурами, а 

також у вигляді самостійного захисту, що передбачає отримання дозволу 

на придбання, видачу, облік, зберігання та застосування вогнепальної 

зброї, боєприпасів до неї чи спеціальних засобів індивідуального захисту. 

Підсумовуючи дослідження спеціальних гарантій правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби в Україні, 

виділимо їх наступні ознаки:  

1) вони закріплені у змісті норм Законів України «Про державну 

службу», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про 

дипломатичну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про соціальний 

і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;  

2) їх забезпечення сприяє розвитку службовця як професіонала і 

особистості та захищеності інтересів членів його сімї;  

3) спрямовані на компенсування обмежень публічних службовців у 

правах у порівнянні з іншими категоріями працівників. 
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Таким чином, гарантії правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні – це, загалом, новий інститут 

вітчизняного права, який характеризується низьким рівнем наукової уваги. 

Водночас, дослідження сутності даного поняття дозволяє зробити 

висновок про його закріплення у нормах вітчизняного законодавства, у 

тому числі Основного Закону. Аналіз вітчизняного законодавства 

засвідчив, що гарантії правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби закріплено на двох рівнях – конституційному та 

спеціальному. Конституційними є гарантії, що поширюються на усіх без 

виключення працівників, у тому числі й публічних службовців із 

урахуванням специфіки їх діяльності. Реалізація спеціальних гарантій 

пов’язується із нормами Законів України: 

1) «Про державну службу»,  

2) «Про прокуратуру»,  

3) «Про Національну поліцію»,  

4) «Про дипломатичну службу»,  

5) «Про судоустрій і статус суддів»,  

6) «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей»  

Відповідно, вона спрямовується на компенсування законодавчо 

встановлених обмежень щодо даної категорії працівників. 

Підводячи підсумок дослідження системи принципів та видів 

гарантій правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби в Україні, відзначимо новизну даних проблем для правової 

доктрини нашої держави. Принципи та гарантії постійно перебувають у 

полі зору науковців, проте виключно у контексті окремих видів публічної 

служби. Дослідження продемонструвало можливість об’єднання кожного 

із таких елементів у єдину систему, оскільки відповідні складові 

характеризується наявністю низки спільних критеріїв. 
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Принципи правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні – це комплексна категорія, яка об’єднує 

основоположні ідеї Конституції України, законодавства про працю та 

Законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про 

Національну поліцію», «Про дипломатичну службу», «Про судоустрій і 

статус суддів», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей». Незважаючи на наявну наукову увагу до даного питання, 

цілісна система принципів наразі відсутня. В даній роботі нами здійснено 

розробку єдиної системи загальноправових та спеціальних принципів з 

метою подолання даної теоретичної прогалини.  

Дослідження питання гарантій правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні на науковому рівні здійснюється 

шляхом аналізу норм чинного спеціального законодавства. Проте на 

сьогодні лише гарантії окремих різновидів публічної служби отримали 

наукову увагу, а переважна більшість елементів даної системи все ще 

залишаються невстановленими. До системи гарантій правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби належать як 

гарантії, закріплені у нормах спеціального законодавства, так і 

конституційні гарантії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 
 

160 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Принципи правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні – це система фундаментальних категорій щодо 

встановлення соціальних і юридичних гарантій та розробки соціально-

економічних заходів матеріального забезпечення, соціального утримання, 

обслуговування осіб, надання медичної допомоги публічному службовцю 

та членам його сім’ї, положення яких конкретизуються у змісті правових 

норм, що мають вплив на правильну розробку останніх, прийняття та 

формування коректного розуміння у суспільстві. 

2. На основі аналізу принципів соціального забезпечення громадян 

сформована група загальних принципів. До неї віднесено такі 

фундаментальні категорії, які притаманні соціальному забезпеченню усіх 

працівників, проте сформульовані із урахуванням специфіки саме 

публічної служби:  

1) принцип колективності – поширення соціального забезпечення на 

усіх громадян, прийнятих у встановленому порядку на посади публічної 

служби;  

2) принцип централізованості – здійснення забезпечення за рахунок 

державних засобів: Державного бюджету України та спеціальних фондів, 

таких як Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України;  

3) принцип базовості – публічним службовцям забезпечується 

мінімальний рівень їх потреб з метою встановлення гідного рівня життя та 

конкурентоздатності держави на ринку праці. 

3. Сформована група спеціальних принципів, в основі якої, на 

відміну від попередньої, перебувають саме принципи правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби.  
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До даної групи віднесено наступні принципи:  

1) принцип незалежності – соціальне забезпечення спрямовується на 

попередження використання публічними службовцями свого професійного 

становища для незаконного збагачення;  

2) принцип балансу інтересів держави та публічного службовця  – 

реалізація окремих видів соціального забезпечення потребує 

запровадження державою спеціальних програм;  

3) принцип диференціації – полягає у виділенні окремо в межах 

досліджуваного інституту соціального забезпечення державних 

службовців, працівників прокуратури, поліції, дипломатичної служби, 

суддів, військовослужбовців тощо;  

4) принцип компенсаційності – форми соціального забезпечення 

публічної служби встановлюються у зв’язку з професійними економічними 

обмеженнями щодо таких категорій осіб;  

5) принцип сімейності – у сфері публічної служби соціальне 

забезпечення здійснюється не лише щодо публічних службовців, але й 

членів їх сімей.  

4. Вказано, що правове регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні виконує дві масштабні групи завдань: 

а) Функціональні завдання. Дану групу складає наперед 

запланований обсяг роботи, що випливає із мети правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні, який включає 

наступні аспекти: 1) задоволення базових потреб публічного службовця як 

громадянина й професіонала та членів його сім’ї; 2) вирівнювання 

особистих доходів працівників державного та приватного сектора; 3) 

підтримання особливого соціального статусу публічних службовців. 

б) Індивідуальні завдання. Зазначена група завдань пов’язується із 

задоволенням належного рівня матеріального, побутового, професійного, 
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пенсійного, реабілітаційного, рекреаційного, ритуального, 

компенсаційного, охоронного забезпечення задля всебічного розвитку 

публічного службовця. 

Завдання задоволення базових потреб публічного службовця як 

громадянина й професіонала та членів його сім’ї полягає у створенні 

нормативних передумов для гарантування можливості державного 

службовця реалізувати своє право на соціальне забезпечення. До таких 

передумов варто віднести встановлення державою у законодавчому 

порядку відповідних форм соціального забезпечення, їх граничного 

розміру, порядку нарахування й надання тощо. Окрім того, важливим 

моментом є урахування інтересів сім’ї публічного службовця при 

задоволенні потреб. Специфіка діяльності публічного службовця 

передбачає моменти, за яких йому доводиться змінювати місце 

проживання, матеріальне забезпечення може бути недостатнім для 

задоволення мінімальних потреб сім’ї, окремі професії публічної служби 

пов’язані із ризиком для їх життя та здоров’я. Тому у кожному із 

зазначених випадків справедливим є надання додаткової допомоги не лише 

самим службовцям, а й членам їх сімей. 

5. Функції правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні поділено на наступні групи: 

1) організаційні функції – здійснюють свій вплив на організацію 

інституту соціального забезпечення публічної служби в Україні і 

включають:  

а) політичну функцію;  

б) інформаційну функцію;  

в) компенсаційну функцію; 

2) забезпечувальні функції, якими є сукупність функцій з приводу 

різних аспектів реалізації норм права при безпосередньому здійсненні 

соціального забезпечення публічних службовців. До їх складу віднесено:  
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а) економічну функцію;  

б) соціальну функцію;  

в) рекреаційно-реабілітаційну функцію;  

г) охоронну функцію. 

6. Гарантії правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні поділено на наступні види:  

1) конституційні гарантії. Зазначений вид становлять правові засоби, 

встановлені державою у змісті конституційних норм, що забезпечують 

право публічних службовців реалізувати своє право на компенсаційні 

переваги у порівнянні з іншими категоріями працівників. Відзначимо, що 

окремі гарантії є водночас і конституційними, і спеціальними, оскільки 

відповідні правила були прийняті в актах спеціального законодавства на 

основі конституційних норм. Тому у межах даного різновиду виділимо 

лише ті, що мають фундаментальну роль і вплив на значно ширше коло 

суспільних відносин. До них віднесемо наступні:  

а) гарантію права на соціальне забезпечення за рахунок страхових 

внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних 

та інших джерел;  

б) гарантію достатнього життєвого рівня публічного службовця та 

членів його сім’ї; 

 2) спеціальні гарантії. Ними є правові засоби, встановлені державою 

у диспозиціях норм Законів України «Про державну службу», «Про 

прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про дипломатичну службу», 

«Про судоустрій і статус суддів», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей». Ця група гарантій включає:  

а) матеріальні гарантії;  

б) побутові гарантії;  

в) професійні гарантії;  
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г) пенсійні гарантії;  

ґ) реабілітаційні гарантії;  

д) рекреаційні гарантії;  

е) ритуальні гарантії;  

є) компенсаційні гарантії;  

ж) охоронні гарантії. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗМІСТ ПРАВОВОВІДНОСИН У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 

 

3.1 Особливості правовідносин у сфері соціального забезпечення 

публічної служби в Україні 

 

Однією з функцій сучасної цивілізованої демократичної держави є 

створення необхідного правового поля для налагодження ефективної 

взаємодії та співробітництва між громадянами й державою. У суспільстві 

існує безліч різних відносин між громадянами, їх об’єднаннями, 

організаціями, державою тощо, зокрема йдеться про економічні, духовні, 

культурні, політичні, юридичні  та інші зв’язки. У сфері соціального 

забезпечення публічної служби така співпраця полягає у забезпеченні 

реалізації прав та інтересів як публічних службовців, так і держави та в 

створенні фундаментальних основ для встановлення взаємної 

відповідальності даних суб’єктів.   

На сьогодні існує безліч невирішених теоретичних і практичних 

питань у сфері соціального забезпечення публічної служби, які значною 

мірою впливають на ефективність інституту публічної служби загалом. 

Наявність таких проблем безпосередньо пов’язана з недостатньою 

розробленістю теорії правовідносин у сфері соціального забезпечення 

публічної служби в Україні.  

Останніми роками теоретичні та практичні аспекти соціального 

забезпечення публічної служби є предметом уваги науковців і практиків, 

оскільки на різних рівнях досліджуються окремі питання правовідносин у 

сфері соціального забезпечення публічної служби. Проте, незважаючи на 

висвітлення деяких теоретичних питань, їх цілісне комплексне вивчення в 
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нашій державі відсутнє. Водночас, у практичному сенсі існування 

правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної служби є 

однією із основних мотивацій кваліфікованих працівників щодо належного 

здійснення своїх службових обов’язків та реалізації навичок й умінь в 

інтересах держави.  

У науковій літературі питанням, присвяченим правовідносинам у 

сфері соціального забезпечення публічної служби в Україні, не 

приділялась належна увага. Відсутні моделі визначення їх поняття, 

концепції ознак, не встановлено перелік сторін та не здійснено належний 

ґрунтовний аналіз складових елементів відповідних правовідносин. 

Існують й інші проблеми, які потребують термінового вирішення. У праві 

соціального забезпечення наявні концепції визначення поняття, ознак, 

сторін і складових елементів правовідносин соціального забезпечення, 

побудовані переважно на основі загальнотеоретичних підходів. Проте такі 

моделі не враховують особливий характер сфери публічної служби та не 

відображають її специфіку й різноманіття. Тому актуальною проблемою на 

сьогодні є необхідність визначення та формулювання відповідних 

теоретичних категорій, а також переосмислення вже встановлених у 

науковій літературі їх елементів. Дослідження зазначених питань, розробка 

сучасної теорії цих правовідносин та її втілення в практику 

функціонування публічної служби, є необхідним і своєчасним. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що поняття, ознаки, сторони і 

складові елементи правовідносин у сфері соціального забезпечення 

публічної служби в Україні у цілому є новими питаннями для вітчизняної 

науки, незважаючи на достатньо високий рівень уваги науковців до 

проблем публічної служби. Тому серед науковців виділимо, у першу чергу, 

тих, що досліджували його окремі елементи чи більш загальні 

фундаментальні категорії. До них віднесемо таких вчених, як В.С. Андріїв, 

Н.Б. Болотіна, М.Л. Захаров, О.Є. Мачульська, П.Д. Пилипенко, С.М. 
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Прилипко, А.В. Сапон, С.М. Синчук, Б.І. Сташків, І.С. Ярошенко та ін. 

Проте, незважаючи на високу наукову активність у частині встановлення 

окремих аспектів досліджуваного питання, чимало проблемних питань на 

сьогодні залишаються невирішеними, що й зумовлює необхідність їх 

науков розробки. 

 Поняття правовідносин є одним із фундаментальних у правовій 

науці, тому існує різноманіття концепцій щодо його визначення. Так, із 

точки зору В.В. Копєйчикова, правовими відносинами виступають 

специфічні вольові суспільні відносини, які виникають на основі 

відповідних норм права і учасники яких взаємопов’язані суб’єктивними 

правами та юридичними обов’язками [187, с. 190-191]. Із цієї дефініції 

можна встановити наступні специфічні риси правовідносин: по-перше, 

вони мають вольовий характер, тобто їх суб’єкти особисто керують своїми 

діями, свідомо регулюють свою поведінку та вступають у правовідносини 

виключно за умови наявності на те їх волі; по-друге, правовими відносини 

можуть вважатись лише за умови виникнення на основі норм права; по-

третє, вони характеризуються наявністю зв’язку між суб’єктами, за якого 

сторони наділяються взаємними правами та обов’язками. Із такої моделі 

можна зробити висновок, що правовідносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби можуть вважатись такими лише за умови 

наявності у вітчизняному праві відповідних норм, що їх врегульовують. 

Участь держави та публічних службовців у таких відносинах має бути 

свідомою, тобто в момент вступу обидві сторони повинні чітко 

усвідомлювати сутність та природу відносин, а також належну поведінку і 

дії. Відповідно, праву публічного службовця на соціальне забезпечення 

повинен кореспондувати обов’язок держави на його здійснення. Водночас, 

концепція В.В. Копейчикова не розкриває у повній мірі сутність та 

природу відносин суб’єктів правовідносин, що можна вважати її 

недоліком. 
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Більш вдало розкривається дане питання вченою О.Ф. Скакун, яка 

наголошує, що правовими відносинами є суспільні відносини, учасники 

яких наділені правами і обов’язками, передбаченими і забезпеченими 

нормами права, тобто є носіями правомочностей та правообов’язків. Даний 

зв’язок знаходить своє юридичне відображення в кореспонденції прав та 

обов’язків, при якій одна сторона наділена правом вимоги від іншої 

сторони поведінки, передбаченої нормою права. При цьому юридичні 

норми встановлюють для однієї сторони вид і міру можливої поведінки, а 

для другої – вид та міру належної поведінки. Тобто у правовідносинах 

правомочностям одного суб’єкта завжди кореспондує обов’язок іншого 

суб’єкта, і навпаки [188, с. 345]. Загалом, дана позиція ідентична до 

попередньо розглянутої нами, проте у ній наявні певні доцільні уточнення, 

не приведені іншим автором. Так, права і обов’язки суб’єктів 

правовідносин не лише передбачаються, але й забезпечуються нормами 

права. Іншими словами, на законодавчому рівні створено надійні умови 

для реалізації учасниками правовідносин своїх прав та здійснення 

обов’язків і ці обставини гарантовані законодавцем. Звернемо увагу на 

вираз «носії правомочностей та правообов’язків». Правомочністю є 

можливість громадян чи юридичних осіб діяти певним чином при 

здійсненні належних їм прав, а правовообов’язком виступає міра 

необхідної поведінки особи у таких правовідносинах. Тобто суб’єкти 

правовідносин у процесі реалізації своїх прав можуть обирати будь-який 

не заборонений законом вид своєї поведінки для досягнення кінцевої мети. 

Також підкреслимо виділення дослідницею кореспондуючого характеру 

відносин сторін. Отже, на підставі здійсненого аналізу дійдемо до 

висновку, що правовідносини у сфері соціального забезпечення публічної 

служби передбачають закріплення прав та обов’язків його учасників у 

нормах права, а також кореспондуючий характер їх відносин, на який ми 

вже звертали увагу раніше.  
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Позиції вітчизняних дослідників щодо даного питання є практично 

ідентичними, що свідчить про наявність одностайності у юридичній науці 

стосовно зазначеного питання. Звернемо увагу на точку зору відомого 

російського ученого С.С. Алексєєва, який формулює правовідносини як 

індивідуалізований суспільний зв’язок між особами, що виникає на основі 

норм права, характеризується наявністю суб’єктивних юридичних прав і 

обов’язків та підтримується (гарантується) примусовою силою держави 

[189, с. 81]. У даному контексті, по-перше, відзначимо індивідуалізований 

характер правовідносин, відповідно до якого до них вступає визначене 

коло суб’єктів, кожен із яких наділяється чітко визначеним обсягом прав і 

обов’язків, по-друге, звернемо увагу на те, що гарантування прав і 

обов’язків суб’єктів правовідносин здійснюється шляхом застосування 

заходів примусу, тобто на учасників впливає держава з метою 

забезпечення дотримання і виконання відповідних правових приписів. 

Тому зробимо висновок, що у правовідносини у сфері соціального 

забезпечення публічної служби вступає визначене коло суб’єктів, а саме 

власне публічні службовці, з однієї сторони, та держава у особі 

компетентних органів, з іншої сторони, а до порушників  застосовуються 

заходи державного примусу. 

Г.В. Кикоть звертає увагу на ще один важливий аспект, характерний 

для правових відносин. З точки зору вченого, правові, як і будь-які інші 

суспільні відносини, містять у собі контроль за поведінкою сторін. Тобто 

кожна із сторін таких відносин контролює поведінку другої й відповідно 

до цього коригує свою поведінку [190, с. 25]. Дана позиція відповідає вже 

зробленим нами у роботі висновкам, зокрема щодо тісного зв’язку 

суб’єктів правовідносин. Проте відзначимо влучний висновок, зроблений 

дослідником стосовно взаємопов’язаності поведінки суб’єктів. У сфері 

соціального забезпечення публічної служби виділення такого контролю не 

є доречним та можливим, проте, поряд з цим, необхідно констатувати, що 
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держава та публічні службовці здійснюють реалізацію своїх прав та 

обов’язків у обсягах, які враховують правомочності та обов’язки іншої 

сторони, що свідчить про доцільність аналізованої позиції Г.В. Кикотя.  

Таким чином, між наведеними й іншими дефініціями у цілому 

відсутні суттєві відмінності, оскільки в основу кожної із них покладено 

категорії  норм права, фактичної поведінки сторін, юридичних фактів, 

права та обов’язків учасників. Авторами першочергово робиться наголос 

на тому, що суспільні відносини стають правовими тоді, коли вони 

врегульовуються нормами права. Отже, правовідносини – це 

індивідуалізовані вольові суспільні відносини, учасники яких пов’язані 

кореспондуючими суб’єктивними правами і юридичними обов’язками, що 

встановлюють для однієї сторони вид й міру можливої поведінки, а для 

іншої – належної поведінки, передбаченими нормами права та 

забезпеченими примусом держави.  

Як доцільно відзначає Б.І. Сташків, правовідносинами у сфері 

соціального забезпечення є усі відносини, врегульовані нормами права 

соціального забезпечення, що виникають з приводу усіх видів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, державного 

соціального забезпечення та недержавного соціального забезпечення, 

забезпечення пенсіями, надання соціальних допомог та соціальних послуг 

тощо [125, с. 397]. Тобто, по суті, поняття правовідносин у сфері 

соціального забезпечення варто формулювати на підставі 

загальнотеоретичних підходів, проте із урахуванням галузевої  специфіки 

права соціального забезпечення. 

Поняття правовідносин у сфері соціального забезпечення є питанням, 

якому приділено значно менше уваги у наукових джерелах. Відзначимо 

дефініцію, запропоновану Б.І. Сташківим, який вважає, що правовідносини 

у сфері соціального забезпечення – це суспільні відносини, що виникають 

відповідно до норм права соціального забезпечення, на підставі яких 
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наділені суб’єктивними правами і обов’язками надавачі і отримувачі 

соціальних благ за наявності відповідних юридичних фактів вступають 

між собою в правові зв’язки з приводу надання конкретного виду 

соціального забезпечення чи вирішення пов’язаних з ним процедурних 

питань [125, с. 396]. За правовою природою дана дефініція є близькою до 

загальнотеоретичних концепцій визначення поняття правовідносин. Це 

підтверджується тим, що:  

1) автором підкреслено, що правовідносини у сфері соціального 

забезпечення є такими в силу їх врегулювання нормами права соціального 

забезпечення;  

2) сторони правовідносин у сфері соціального забезпечення 

наділяються суб’єктивними правами та юридичними обов’язками;  

3) між сторонами правовідносин у сфері соціального забезпечення 

встановлюються правові зв’язки. Водночас, кожна із зазначених ознак 

правовідносин характеризується специфічними рисами, характерними 

саме для даної сфери. Так, сторонами правовідносин у сфері соціального 

забезпечення є надавачі і отримувачі. Виникають правовідносини у сфері 

соціального забезпечення на підставі юридичних фактів. Автор не вказує 

прямо на те, якими саме дані факти повинні бути, проте зробимо 

припущення, що ними є виникнення необхідності в одержанні соціального 

забезпечення. Окрім того, звернемо увагу на те, що автор безпосередньо 

пов’язав поняття правовідносин у сфері соціального забезпечення із 

наданням конкретного виду соціального забезпечення, що вважаємо 

вдалим підходом. 

У свою чергу, І.С. Ярошенко розглядає правовідносини у сфері 

соціального забезпечення як врегульовані нормами права фактичні 

відносини щодо надання грошових виплат, послуг, пільг, які виникають 

між відповідними органами і фізичними особами, що мають на них право, 

при настанні ситуації соціального ризику [122, с. 17]. Аналіз даної позиції 
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засвідчує, що у цілому вона є тотожною до попередньо проаналізованої. 

Головна відмінність полягає в тому, що вираз «конкретні види соціального 

забезпечення» вчений заміняє переліком конкретних видів соціального 

забезпечення, а формулювання «юридичні факти» вживає у розумінні його 

правової природи у даному конкретному випадку – настання ситуації 

соціального ризику. 

В.В. Жернаков не наводить конкретної дефініції даного поняття, 

проте розглядає правовідносини у сфері соціального забезпечення у 

єдності їх різновидів, до яких відносить пенсійні правовідносини, 

відносини з надання соціальних допомог, відносини з надання соціальних 

послуг та процедурні і процесуальні відносини [86, с. 15-16]. Така модель є 

допустимою з огляду на те, що її аналіз дозволяє встановити ті відмінності, 

які виділяють правовідносини у сфері соціального забезпечення з-поміж 

інших різновидів правовідносин – їх спрямування на пенсійне 

забезпечення та надання соціальних послуг. 

Звертаючись до аналізу близьких за сутністю до досліджуваного 

явища дефініцій, А.О. Медвідь тлумачить поняття правовідносин у сфері 

недержавного соціального забезпечення як таких, які виникають, 

змінюються чи припиняються з приводу надання матеріальної допомоги та 

здійснення соціального обслуговування у разі настання соціальних ризиків 

із метою їх подолання чи зниження ступеня негативного впливу, що 

здійснюється за рахунок відмінних від державних джерел фінансування 

[191, с. 136]. Така позиція є допустимою для аналізу у рамках нашого 

дослідження із огляду на те, що вона специфікує поняття правовідносин у 

сфері соціального забезпечення лише в частині надання фінансування, а її 

сутність у цілому є тотожною до вже проаналізованих нами понять [192; 

193; 194; 195; 196]. Так, правовідносини у сфері недержавного соціального 

забезпечення розглядаються, по-перше, у зв’язку з існуванням юридичних 

фактів, згідно з якими правовідносини виникають, змінюються чи 
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припиняються; по-друге, через призму видів соціального забезпечення, до 

яких автором віднесено надання матеріальної допомоги та здійснення 

соціального обслуговування; по-третє, із урахуванням мети правовідносин, 

яку становить подолання чи зниження ступеня негативного впливу 

соціальних ризиків.  

Отже, правовідносинами у сфері соціального забезпечення є 

передбачені нормами права соціального забезпечення та забезпечені 

примусом держави індивідуалізовані вольові суспільні відносини, які 

виникають, змінюються чи припиняються з приводу надання пенсійного 

забезпечення, соціальних послуг чи вирішення пов’язаних з ними 

процедурних питань внаслідок настання ситуації соціального ризику з 

метою їх подолання чи зниження ступеня негативного впливу та учасники 

яких пов’язані кореспондуючими суб’єктивними правами і юридичними 

обов’язками, що встановлюють для отримувача вид й міру можливої 

поведінки, а для надавача – належної поведінки. 

Поняття правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної 

служби в Україні є новим для вітчизняної науки, яке на сьогодні фактично 

не визначалось вченими у даній сфері. Аналізуючи дану проблему із 

урахуванням бачення В.В. Жернаковим сутності правовідносин у сфері 

соціального забезпечення [86, с. 15-16], можна дійти до висновку про 

можливість аналізу питання поняття правовідносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби в єдності його різновидів, а саме 

правовідносин у сфері соціального забезпечення державних службовців, 

прокурорів, працівників дипломатичної служби, суддів, 

військовослужбовців тощо. Проте аналіз наукової літератури засвідчив, що 

дані питання також перебувають на вкрай низькому рівні наукової 

розробленості. А.В. Сапон здійснив аналіз правовідносин із соціального 

забезпечення суддів та відзначив, що специфічний характер даних 

правовідносин обумовлений, в першу чергу, змістом норм Закону України 
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«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII. У процесі 

дослідження науковцем встановлено, що правовідносини соціального 

забезпечення суддів являють собою регулятивні відносини 

(правовідносини з обов’язкового державного соціального страхування, 

правовідносини з пенсійного забезпечення та правовідносини з виплати 

соціального допомоги) та охоронні відносини (виникають внаслідок 

порушення прав суддів) [197, с. 199-202]. Проте, незважаючи на детальний 

аналіз змісту правовідносин з соціального забезпечення суддів, автор не 

надає чіткої дефініції цього поняття, оперуючи загальнотеоретичними 

категоріями. Таким чином, із наведеного аналізу зробимо висновок, що 

при формулюванні дефініції поняття правовідносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби в Україні варто керуватись нормами 

Законів України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII, «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 

2728-III, «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII тощо та зробленими у даній роботі 

висновками. 

Таким чином, правовідносинами у сфері соціального забезпечення 

публічної служби – це передбачені нормами Законів України «Про 

державну службу», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію, «Про 

дипломатичну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про соціальний 

і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» тощо 

індивідуалізовані вольові суспільні відносини, що виникають, змінюються 

чи припиняються з приводу надання матеріального, побутового, 

професійного, пенсійного, реабілітаційного, рекреаційного, ритуального, 

компенсаційного, охоронного забезпечення публічним службовцям й 

членам їх сімей чи вирішення пов’язаних з ними процедурних питань із 
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метою задоволення базових потреб публічного службовця як громадянина 

й професіонала і членів його сім’ї, вирівнювання особистих доходів, 

встановлення гідного рівня їх життя та підтримання особливого 

соціального статусу, учасники яких пов’язані кореспондуючими 

суб’єктивними правами і юридичними обов’язками, що встановлюють для 

публічного службовця вид і міру можливої поведінки, а для держави в 

особі державних органів – належної поведінки. 

Питання ознак правовідносин у сфері соціального забезпечення 

публічної служби в Україні ми вже частково торкались, аналізуючи 

авторські позиції у даному підрозділі, проте чіткі концепції стосовно цього 

у науковій літературі є також відсутніми. Аналізуючи ознаки 

правовідносин у більш загальному контексті, Г.В. Кикоть виділяє наступні 

їх особливості:  

1) це різновид соціальних відносин, механізм виникнення й реалізації 

яких підкоряється загальним закономірностям установлення і здійснення 

таких відносин;  

2) їх сторонами можуть бути тільки особи, які виступають в якості 

суб’єкта права;  

3) їх зміст полягаає у взаємодії сторін, форма якої регламентована 

юридичними нормами;  

4) тільки в їх рамках відбувається юридичний захист суб’єктивних 

прав і свобод, виконання юридичних обов’язків;  

5) у громадянському суспільстві вони виступають одним із найбільш 

ефективних і поширених легітимних шляхів досягнення людиною мети, 

реалізації нею інтересів і потреб у межах правопорядку й законності;  

6) їх відрізняє тісний зв’язок з юридичними нормами, що містять 

загальну модель певної дії, вказують на способи й механізм захисту від 

порушень цієї моделі [198, с. 16]. Тобто в основу авторської концепції            
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Г.В. Кикотя покладений аналіз дефініції поняття правовідносин та 

виокремлення його характерних особливостей. Таким чином, із 

сформульованої нами у даній роботі авторської дефініції поняття 

«правовідносини» можна виділити такі ознаки:  

1) індивідуалізованість;  

2) вольовий характер;  

3) врегулювання нормами права;  

4) забезпечення державним примусом;  

5) зв’язок учасників кореспондуючими суб’єктивними правами і 

юридичними обов’язками;  

6) встановлення для однієї сторони виду й міри можливої поведінки, 

а для іншої – належної поведінки;  

7) охорона державою. 

Схоже бачення притаманне й іншим науковцям, зокрема М.І. 

Матузов стверджує, що ознаками правових відносин як особливого виду 

суспільних відносин є такі:  

1) виникнення, припинення або зміна лише на підставі правових 

норм, які їх безпосередньо породжують;  

2) наявність взаємних суб’єктивних прав та обов’язків суб’єктів 

правовідносин, які утворюють між ними двосторонній зв’язок;  

3) вольовий характер, оскільки в них відображається як воля 

держави, так і, в переважній більшості випадків, воля самих учасників;  

4) охорона державою;  

5) індивідуалізованість суб’єктів, сувора визначеність їх взаємної 

поведінки, персоніфікація прав та обов’язків, тобто завжди конкретний 

зв’язок «когось» із «кимось» [199, с. 472–477]. Кожна із вищевказаних 

ознак у тій чи іншій формі вже була відзначена нами раніше у даній роботі, 
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тому варто погодитись із такою позицією науковця. Разом із тим, можна 

стверджувати, що наявність таких характерних спільних рис обумовлює 

можливість об’єднання зазначених ознак в одну спільну групу – групу 

загальноправових ознак правовідносин у сфері соціального забезпечення 

публічної служби в Україні, тобто таких, які є характерними для усіх без 

виключення правовідносин в нашій державі, у тому числі і для 

досліджуваного нами виду. 

Наступна група ознак характеризує правовідносини у сфері 

соціального забезпечення публічної служби в Україні із огляду на їх 

належність до галузі права соціального забезпечення. Б.І. Сташків у 

даному контексті виділяє наступні ознаки правовідносин у сфері 

соціального забезпечення:  

1) правовідносини – це особливий різновид суспільних відносин у 

сфері соціального забезпечення. Дана ознака полягає у тому, що такі 

правовідносини є реалізацією процесу взаємодопомоги людей у разі 

настання складних життєвих ситуацій, оформленого у правових нормах;  

2) правові відносини в сфері соціального забезпечення виникають на 

підставі норм права – норми права соціального забезпечення передбачають 

умови виникнення, зміни та припинення правовідносин у цій галузі права;  

3)  правовідносини виступають вольовим суспільним відношенням – 

право регулює такі вчинки людей, які контролюються свідомістю і волею 

індивіда;  

4) правовідносини у сфері соціального забезпечення 

характеризуються індивідуальним зв’язком між його суб’єктами – 

учасники правовідносин персоніфіковані, тобто названі поіменно та мають 

персональні права й обов’язки, а об’єкт, з приводу якого виникли 

правовідносини, є також індивідуальним;  
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5) правовідносини у сфері соціального забезпечення охороняються 

державою – реалізація цих правовідносин гарантується можливістю 

державного примусу [125, с. 398-401]. Наведені ознаки відрізняються від 

виділених нами раніше загальноправових лише специфічними рисами, які 

випливають із особливостей права соціального забезпечення. Тобто дані 

особливості фактично дублюють проаналізовані нами раніше, проте 

уточнюють їх. 

Схожим чином здійснюють виділення ознак правовідносин у сфері 

соціального забезпечення вчені І.В. Григор’єв та В.Ш. Шайхатдинов. З 

точки зору вчених, ознаками правовідносин з соціального забезпечення є:  

1) вони мають вольовий характер;  

2) врегульовані правом;  

3) складаються між зобов’язаними (органи держави, місцевого 

самоврядування, організації та громадяни-роботодавці) та 

уповноваженими (громадяни) суб’єктами;  

4) виникають з приводу матеріального та інших видів забезпечення;  

5) виникають на основі юридичних фактів [200, с. 83]. На відміну від 

моделі Б.І. Сташківа, ознаки, виділені даними авторами, за своєю 

природою фактично не відрізняються взагалі від загальноправових і 

враховують лише особливості суб’єктного складу даних правовідносин та 

власне самі види соціального забезпечення. Водночас, відсутні підстави 

стверджувати, що будь-яка із виділених ознак не є притаманною 

правовідносинам у сфері соціального забезпечення. 

Отже, на основі проаналізованих концепцій зробимо висновок про те, 

що ознаки правовідносин у сфері соціального забезпечення у вітчизняній 

науці виділяються із урахуванням існуючих загальноправових підходів і їх 

не варто відмежовувати від ознак загальноправових правовідносин, 

оскільки останні є притаманними усім без виключення суспільним 
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відносинам, врегульованим нормами права. Таким чином, аналізуючи 

питання ознак правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної 

служби в Україні, ми прийшли до висновку про недоцільність розділення 

загальноправових та спеціальних ознак, так як вони у комплексі формують 

єдине ціле. 

На підставі здійсненого аналізу виділимо наступні ознаки 

правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної служби: 

1. Правові відносини у сфері соціального забезпечення публічної 

служби є вольовими суспільними відносинами. Правові відносини у 

сфері соціального забезпечення публічної служби виникають шляхом 

волевиявлення його учасників. Тобто публічний службовець звертається 

до компетентного органу з проханням надати той чи інших вид 

соціального забезпечення, передбачений нормами чинного законодавства. 

У свою чергу, відповідний орган чи його посадова особа вирішує таке 

питання по суті. Таким чином, можна зробити висновок, що у правових 

відносинах у сфері соціального забезпечення публічної служби 

здійснюється реалізація як державної волі, так й індивідуальної. 

Індивідуальна воля проявляється у тому, що публічний службовець, 

розуміючи значення своїх дій, здійснює розпорядження своїм правом на 

соціальне забезпечення. Державна ж воля виражається у виконанні 

передбачених обов’язків у конкретних правовідносинах.   

2. Правові відносини у сфері соціального забезпечення публічної 

служби є індивідуалізованими суспільними відносинами. 

Індивідуалізованість проявляється у чіткому визначенні учасників 

правових відносин. Тобто  однією їх стороною є конкретний публічний 

службовець або члени його сім’ї, які потребують допомоги у вигляді 

певного передбаченого законом різновиду соціального забезпечення, а 

іншою стороною у правовідносинах виступає чітко визначений державний 

орган чи його посадова особа, який має повноваження у сфері соціального 
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забезпечення публічної служби. Кожен із суб’єктів наділений 

індивідуальними правами й обов’язками, причому індивідуальним правам 

однієї сторони кореспондують індивідуальні обов’язки іншої та навпаки. 

Більше того, об’єкт правовідносин у сфері соціального забезпечення 

публічної служби, із приводу якого вони виникають, також є 

індивідуальним. Тобто у кожному конкретному випадку особа отримує 

саме той вид соціального забезпечення, з приводу якого і виникли 

відповідні правовідносини, а саме: матеріальне, побутове, професійне, 

пенсійне, реабілітаційне, рекреаційне, ритуальне, компенсаційне, охоронне 

соціальне забезпечення. 

3. Правовідносини у сфері соціального забезпечення публічної 

служби є особливим різновидом суспільних відносин у сфері 

соціального забезпечення. Особливості соціального забезпечення 

публічної служби у порівнянні із іншими категоріями працівників вже 

неодноразово відзначались нами у даній роботі. Якщо соціальне 

забезпечення громадян історично пов’язується із турботою про 

непрацездатних, людей із обмеженими можливостями, тих осіб, які 

досягли пенсійного віку тощо, то суб’єктами правовідносин у сфері 

соціального забезпечення публічної служби можуть бути не просто особи, 

які здатні самостійно себе забезпечити, але й члени їхніх сімей. При цьому 

відповідні правовідносини мають компенсаційний характер, оскільки 

пов’язуються із наданням певних преференцій взамін наявних обмежень 

прав та інтересів даної категорії осіб у порівнянні із представниками інших 

професій. 

4. Правові відносини у сфері соціального забезпечення публічної 

служби виникають на підставі норм Законів України «Про державну 

службу», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про 

дипломатичну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 
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тощо. Норми зазначених нормативно-правових актів передбачають умови 

виникнення, зміни та припинення правовідносин у даній сфері. 

Відповідно, через  правові відносини у сфері соціального забезпечення 

публічної служби здійснюється реалізація норм права соціального 

забезпечення. На практиці дане правило має наступне вираження: відсутня 

норма права – відсутні відповідні правовідносини, і навпаки. У 

відповідних нормах права, окрім власне юридичних фактів, які 

закріплюють підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин, 

регламентується також коло осіб, які можуть бути учасниками 

правовідносин, об’єкт правовідносин, права й обов’язки суб’єктів, тобто 

бажана поведінка суб’єктів цих відносин. Таким чином, між нормами 

Законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про 

Національну поліцію», «Про дипломатичну службу», «Про судоустрій і 

статус суддів», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» тощо та правовими відносинами у сфері соціального 

забезпечення публічної служби існує причинний зв’язок, який полягає у 

тому, що норми права є передумовою виникнення та розвитку 

правовідносин і лише шляхом виникнення відповідних правовідносин 

може бути досягнута мета таких правових норм, а саме упорядкування 

надання та отримання конкретних видів соціального забезпечення. 

5. Правові відносини у сфері соціального забезпечення публічної 

служби характеризуються особливою метою, відмінною від усіх інших 

категорій працівників. Реалізація цих правовідносин здійснюється із 

метою задоволення базових потреб публічного службовця як громадянина 

й професіонала і членів його сім’ї, вирівнювання особистих доходів, 

встановлення гідного рівня їх життя та підтримання особливого 

соціального статусу. Дана особливість є однією із ключових у контексті 

встановлення відмінностей правових відносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби від правових відносин у сфері соціального 
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забезпечення інших категорій громадян, оскільки розкриває правову 

природу досліджуваної категорії, яка притаманна лише їй. 

Підсумовуючи здійснене дослідження, відзначимо, що питання 

поняття й ознак правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної 

служби в Україні є новим для вітчизняної науки. Винесені для 

дослідження проблеми переважно ігноруються на науковому рівні, тому 

навіть окремі елементи аналізованих питань недостатньо розроблені у 

правовій доктрині. 

 

 

3.2 Елементи правовідносин у сфері соціального забезпечення 

публічної служби 

 

Питання структури правовідносин також у юридичній науці є 

універсальним, що підтверджується одностайністю позицій багатьох 

дослідників [201]. Найбільш поширена концепція полягає у виділенні в її 

складі наступних структурних елементів:  

1) сторони правовідносин;  

2) об’єкт правовідносин;  

3) зміст правовідносин (суб’єктивні юридичні права і обов’язки 

сторін) [202, с. 236; 203, с. 154-155; 11, с. 378; 204, с. 143; 205, с. 106]. 

Деякими дослідниками, окрім наведених, виділяються також норми права 

та юридичні факти [125, с. 404]. На нашу думку, варто погодитись із 

обов’язковим характером наявності таких складових.  

Першим важливим елементом правовідносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби в Україні є їх суб’єктний склад. У даному 

підрозділі нами встановлено, що суб’єктами правовідносин у сфері 

соціального забезпечення публічної служби в Україні є отримувачі та 
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надавачі соціального забезпечення. У юридичній літературі дане питання 

може розглядатись і дещо іншим чином. Наприклад, Б.І. Сташків до  

суб’єктів правовідносин у сфері соціального забезпечення відніс:  

1) суб’єктів, які отримують різні види соціального забезпечення;  

2) суб’єктів, які надають різні види соціального забезпечення;  

3) суб’єктів, які підтверджують факти, що мають юридичне значення 

для соціального забезпечення [125, с. 430]. Проте цілком достатньо 

обмежитись лише двома групами суб’єктів, оскільки суб’єкти, які надають 

різні види соціального забезпечення, та суб’єкти, які підтверджують факти, 

що мають юридичне значення для соціального забезпечення, практично 

виконують спільну функцію щодо соціального забезпечення осіб, які цього 

потребують. 

У свою чергу, І.С. Ярошенко до суб’єктів правовідносин з 

соціального забезпечення відносить фізичну особу та державний орган, які 

є носіями суб’єктивних прав та обов’язків [122, с. 17]. Така позиція у 

цілому також є правильною, проте звернемо увагу на те, що вона 

розкриває не групи суб’єктів правовідносин з соціального забезпечення, а 

суб’єктів, що беруть участь у конкретних правовідносинах. 

Таким чином, зробимо висновок, що сторонами правовідносин у 

сфері соціального забезпечення публічної служби в Україні є 

отримувачі та надавачі соціального забезпечення. Отримувачами 

соціального забезпечення виступають суб’єкти, які отримують різні види 

соціального забезпечення, тобто фізичні особи, що здійснюють діяльність 

на державних політичних, адміністративних, спеціалізованих та 

громадських посадах, у тому на посадах числі суддів, прокурорів, 

перебувають на військовій, альтернативній (невійськовій) та 

дипломатичній службі, службі в органах місцевого самоврядування тощо, 

та які є носіями суб’єктивних прав і обов’язків у сфері соціального 

забезпечення даних категорій. Надавачами соціального забезпечення є 
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суб’єкти, які надають різні види соціального забезпечення, а саме державні 

органи як носії суб’єктивних прав та обов’язків у сфері соціального 

забезпечення публічних службовців.  

Серед отримувачів соціального забезпечення в першу чергу виділимо 

державних службовців, суддів, прокурорів, військовослужбовців, 

представників дипломатичних представництв тощо. Усіх їх об’єднує, 

окрім власне статусу публічного службовця, те, що вони підлягають 

соціальному забезпеченню із спеціально створених фондів у зв’язку з 

настанням визначених законом випадків – виникненням необхідності 

забезпечення житлом, покращення житлових умов у продовольчому, 

речовому та іншому забезпеченні; у наданні робочого місця, що відповідає 

вимогам охорони праці, а також забезпеченні усіма необхідними заходами 

для здійснення службових функцій; у пенсійному забезпеченні; у наданні 

безкоштовного медичного обслуговування та забезпеченні санітарно-

курортного оздоровлення; забезпеченні членів сімей публічних службовців 

у разі настання їх смерті (загибелі) під час виконання службових 

обов’язків;  у компенсації шкоди за порушення прав у процесі перебування 

особи на публічній службі; у наданні державної охорони [92; 110; 111; 112; 

113; 114]. Варто також враховувати, що у правовідносинах у сфері 

соціального забезпечення публічної служби особливим суб’єктом виступає 

сім’я, а не сам публічний службовець. Наприклад, медичне лікування та 

санітарно-курортне оздоровлення, передбачене у нормі статті 37 Закону 

України «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III [112], 

поширюється не лише на дипломатичних службовців, а й членів їх сімей, а 

окремі види соціального забезпечення поширюються виключно на членів 

сімей, зокрема відповідно до частини 2 статті 84 Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [110] поховання прокурора, який 

загинув у зв’язку з виконанням службових обов’язків, або звільненого з 

посади, який помер внаслідок заподіяння тілесних ушкоджень або іншої 
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шкоди здоров’ю, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, 

здійснюється за рахунок коштів, що виділяються органам прокуратури. 

Іншим суб’єктом правовідносин у сфері соціального забезпечення 

публічної служби є відповідний державний орган, зобов’язаний 

призначити й надати конкретний вид забезпечення. Такими органами, 

зокрема, є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Пенсійний 

фонд України, Фонд соціального страхування, Національне агентство 

України з питань державної служби,  уповноважені структурні підрозділи 

Міністерства оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, 

Служба судової охорони тощо. 

Об’єктом правовідносин є те, на що спрямовані інтереси суб’єктів та 

з приводу чого вони вступають у правові відносини [206, с. 154]. Також у 

юридичній літературі відзначається, що об’єктами можуть бути як 

матеріальні, так і  нематеріальні блага, задля одержання, передачі або 

використання яких виникають права і обов’язки учасників правовідносин 

[207, с. 43]. Тобто об’єктом правовідносин виступає певне спрямування 

сторонами своїх  суб’єктивних прав і юридичних обов’язків у напрямку 

предмета взаємних інтересів.  

У літературі із права соціального забезпечення існують різні підходи 

щодо визначення об’єкта правовідносин у сфері соціального забезпечення. 

Так, Б.І. Сташківим виділено наступні об’єкти:  

1) реальне благо, на отримання, використання або охорону якого 

спрямовані суб’єктивні права і юридичні обов’язки: пенсія, соціальна 

грошова допомога, лікарська допомога, медична допомога, соціальна 

послуга, соціальна пільга тощо;  

2) конкретні матеріальні блага, з приводу яких вони виникають;  

3) сукупність суспільних відносин, що виникають у зв’язку із 

забезпеченням фізичних осіб певним видом соціального забезпечення;  
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4) конкретне соціальне благо (вид забезпечення), з приводу якого 

встановлений даний юридичний зв’язок суб’єктів;  

5) конкретизоване матеріальне благо в формі грошової виплати чи 

натуральної видачі громадянину, що має на нього право;  

6) те, що розкриває сенс існування правовідношення і вказує на 

основну мету, заради якої воно виникає [125, с. 439]. Проте 

запропонований у даній роботі підхід недостатньо правильний, оскільки у 

правовідносинах у сфері соціального забезпечення публічної служби дії 

сторін зводяться виключно до надання отримувачам соціального 

забезпечення певних благ матеріального чи нематеріального характеру. 

Такий підхід у науковій літературі знаходить підтвердження, зокрема, у 

праці І.С. Ярошенка, який стверджує, що, наприклад, об’єктом пенсійних 

правовідносин є пенсія, а об’єктом правовідносин із приводу надання 

допомог є відповідна допомога [122, с. 23]. Повертаючись до зроблених у 

даній роботі висновків та із урахуванням норм чинного законодавства, 

варто дійти до логічного підсумку, що у правовідносинах із соціального 

забезпечення публічних службовців об’єкт правовідносин також має 

комплексний характер [92; 110; 111; 112; 113; 114], який включає:  

1) матеріальний об’єкт – виплату публічним службовцям надбавок, 

доплат, премій, винагород тощо, які не є заробітною платою, а формою 

стимулювання;  

2) побутовий об’єкт – забезпечення публічних службовців житлом, 

покращення житлових умов, продовольче, речове та інше забезпечення, 

першочергове встановлення квартирного телефону тощо;  

3) професійний об’єкт – надання публічним службовцям робочого 

місця, що відповідає вимогам охорони праці, а також забезпечення усіма 

необхідними заходами для здійснення службових функцій;  

4) пенсійний об’єкт – пенсійне забезпечення публічних службовців;  
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5) реабілітаційний об’єкт – надання безкоштовного медичного 

обслуговування публічним службовцям та членам їх сімей;  

6) рекреаційний об’єкт – забезпечення санітарно-курортного 

оздоровлення публічних службовців та членів їхніх сімей;  

7) ритуальний об’єкт – систему заходів забезпечення членів сімей 

публічних службовців у разі настання їх смерті (загибелі) під час 

виконання службових обов’язків;  

8) компенсаційний об’єкт – компенсації публічним службовцям та 

членам їхніх сімей за нанесену шкоду та порушення їх прав у процесі 

перебування особи на публічній службі;  

9) охоронний об’єкт – надання державної охорони публічним 

службовцям та членам їхніх сімей.  

Кожен із зазначених об’єктів є конкретним й індивідуалізованим та 

може бути елементом правовідносин із соціального забезпечення 

публічних службовців, оскільки пов’язаний із правами і обов’язками 

сторін. Розглядаючи дані об’єкти у комплексі, зробимо висновок, що 

об’єктом правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної 

служби є сукупність матеріальних або нематеріальних благ, задля 

одержання яких виникають права і обов’язки у одержувачів та набувачів 

соціального забезпечення. 

Наступним елементом правовідносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби в Україні є їх зміст. Змістом правовідносин 

у юридичній науці загальноприйнято вважати сукупність суб’єктивних 

прав та юридичних обов’язків сторін.  

Так, суб’єктивним правом є вид і міра можливої поведінки суб’єкта, 

що забезпечується (охороняється, захищається) державою [11, с. 378]. 

Прикладом суб’єктивного права публічного службовця у правовідносинах 

у сфері соціального забезпечення публічної служби, зокрема, є право 
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державного службовця на соціально-побутове забезпечення у вигляді 

надання службового житла або матеріальної допомоги, передбачене  

статтею 54 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [92]. Відповідно, публічний службовець може як скористатись таким 

правом у разі необхідності, так і відмовитись від реалізації цього права у 

тому випадку, якщо потреба у наданні службового житла чи матеріальної 

допомоги відсутня. Тому, до ознак суб’єктивного права як елемента 

правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної служби в 

Україні віднесемо наступні:  

1) суб’єктивне право є критерієм можливої поведінки публічного 

службовця – публічний службовець може ним як скористатись, так і 

відмовитись від його використання;  

2) зміст суб’єктивного права публічного службовця встановлюється у 

нормах законодавства;  

3) наявність у публічного службовця суб’єктивного права повинна 

забезпечуватись обов’язком держави його реалізувати. 

Юридичний обов’язок у правовій літературі визначається як 

передбачена для зобов’язаної особи та забезпечена можливістю 

державного примусу вид і міра необхідної поведінки, яку потрібно 

виконувати в інтересах уповноваженої особи, що має відповідні 

суб’єктивні права [23, с. 156]. Тобто у разі звернення публічного 

службовця за отриманням соціально-побутового забезпечення у вигляді 

надання службового житла або матеріальної допомоги, держава в особі 

компетентних органів зобов’язана за наявності достатніх підстав 

забезпечити виконання даного суб’єктивного права публічного службовця, 

оскільки це прямо передбачено нормою статті 54 Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92]. За цих обставин у 

держави є право вибору поведінки лише у тому разі, якщо відсутні 

підстави для задоволення вимог публічного службовця (наприклад, у 
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власності державного службовця перебуває приватне житло, тому потреба 

у отриманні службового житла у нього відсутня). Отже, до ознак  

юридичного обов’язку як елемента правовідносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби в Україні належать наступні:  

1) юридичний обов’язок встановлюється на підставі вимог правових 

норм;  

2) він встановлюється в інтересах індивідуально визначеної сторони;  

3) у зобов’язаної сторони відсутня можливість вибору поведінки.  

Таким чином, змістом правовідносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби в Україні є суб’єктивне право на 

виконання комплексу дій для задоволення базових потреб публічного 

службовця як громадянина й професіонала і членів його сім’ї, 

вирівнювання особистих доходів, встановлення гідного рівня життя і 

підтримання особливого соціального статусу та відповідний обов’язок 

держави в особі відповідного державного органу розглянути сутність 

потреб публічного службовця та задовольнити їх. Проте не варто хибно 

сприймати сутність правовідносин соціального забезпечення публічної 

служби як однобічних, тобто таких, які складаються з правомочності однієї 

сторони та кореспондуючого їй обов’язку іншої сторони, оскільки 

більшість правовідносин  у праві соціального забезпечення є складними і 

двосторонніми [122, с. 24]. Наприклад, пенсійне забезпечення публічних 

службовців передбачає не лише здійснення державою відповідних виплат, 

а й вимагає участі такої особи у системі пенсійного страхування. Подібний 

стан речей спостерігається й щодо соціального страхування. 

Підсумовуючи, зазначимо, що права та обов’язки суб’єктів 

правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної служби тісно 

пов’язані між собою. Специфіка змісту правовідносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби полягає в тому, що суб’єктивному праву 

публічного службовця чи членів його сім’ї на отримання певного 
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передбаченого законом виду соціального забезпечення відповідає 

обов’язок компетентного органу надати таке забезпечення за наявності 

передбачених нормами права умов та звернення відповідного суб’єкта. 

Наявність норм права є важливою з огляду на те, що на їх основі 

відбувається виникнення, розвиток та припинення правовідносин у сфері 

соціального забезпечення публічної служби. Нормою права є установлене і 

забезпечене державою загальнообов’язкове правило поведінки працівників 

органів соціального захисту населення та фізичних осіб при наданні 

конкретних видів соціального забезпечення [125, с. 405]. Норми права як 

елемент правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної служби 

в Україні мають особливий зміст з огляду на специфічний характер свого 

змісту та джерел закріплення.  

Якщо говорити про зміст норм права, що регламентують соціальне 

забезпечення публічної служби, то він полягає у регулюванні суспільних 

відносин щодо задоволення базових потреб публічного службовця як 

громадянина й професіонала і членів його сім’ї, вирівнювання особистих 

доходів, встановлення гідного рівня життя та підтримання особливого 

соціального статусу. 

Серед особливих джерел, у яких виражені норми права, які 

регламентують соціальне забезпечення публічної служби, виділимо, 

зокрема, Конституцію України, у статті 46 якої проголошено, що 

громадяни мають право на соціальний захист, який включає право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом 

[83], Закони України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

[92], «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [110], «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [111], «Про 

дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III [112], «Про судоустрій і 
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статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [113], «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 

2011-XII [114] тощо, низку підзаконних нормативно-правових актів. Тобто 

норми права, які врегульовують соціальне забезпечення публічної служби, 

несистематизовані, оскільки закріплені в багатьох актах спеціального 

законодавства, чим і обумовлений їх особливий характер. 

Таким чином, норма права є важливим елементом правовідносин у 

сфері соціального забезпечення публічної служби з огляду на те, що самі 

правовідносини виникають і функціонують виключно на підставі норм 

права, які регламентують соціальне забезпечення публічної служби. 

Відповідно, сторони правовідносин не можуть діяти всупереч волі 

держави, вираженої у змісті правових норм, та самостійно встановлювати 

вигідні для себе права й обов’язки, оскільки останні у такому випадку не 

будуть охоронятися державою, а відносини між сторонами не набудуть 

значення правовідносин. 

Юридичні факти – це конкретні життєві обставини, передбачені 

нормами права, які зумовлюють виникнення, зміну та припинення 

правових відносин [208, с. 96]. Наприклад, особа може розраховувати на 

пенсійне забезпечення за наявності страхового стажу, за умови звернення 

за призначенням пенсії та відповідного рішення компетентного органу. 

Тобто юридичні факти є виключно такими обставинами, які тягнуть за 

собою певні юридичні наслідки. Юридичного характеру їм надає держава 

шляхом закріплення у гіпотезах правових норм. Відсутність юридичних 

фактів не призводить до виникнення, зміни або припинення 

правовідносин. Іншими словами, роль юридичних фактів полягає у тому, 

що ними забезпечуються перехід від загальної моделі поведінки, 

закріпленої в юридичній нормі, до конкретних правових відносин у сфері 

соціального забезпечення публічної служби.  
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Варто також відзначити, що переважна більшість науковців для 

роз’яснення близьких за сутністю питань оперують загальнотеоретичними 

категоріями. І наше дослідження продемонструвало, що такий підхід є 

виправданим. Категорія правовідносин об’єднує величезну кількість 

різновидів суспільних відносин, врегульованих нормами права, близьких 

за своїм розумінням та структурою. Суттєві відмінності передусім 

полягають у суб’єктному складі, об’єкті та юридичних фактах, що 

спричиняють виникнення та зміну правовідносин. У даних аспектах 

правовідносини у сфері соціального забезпечення публічної служби в 

Україні володіють унікальними рисами, відмінними від будь-яких інших 

різновидів суспільних відносин. Суб’єктний склад характеризується 

наявністю двох сторін – одержувача соціального забезпечення та його 

надавача. Об’єктом є сукупність матеріальних або нематеріальних благ, 

задля одержання яких виникають права і обов’язки у одержувачів та 

набувачів соціального забезпечення, причому перелік цих благ унікальний 

та нехарактерний для жодної іншої категорії громадян. Особливий 

характер юридичних фактів, на підставі яких виникають правовідносини у 

сфері соціального забезпечення публічної служби в Україні, полягає в 

унікальності правових норм, в гіпотезах яких вони закріплюються. 

 

 

3.3 Специфіка виникнення, розвитку та припинення 

правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної служби в 

Україні 

 

Будь-які правовідносини із моменту свого виникнення постійно 

перебувають у розвитку, що спричиняє їх зміну та припинення. Це 

свідчить про те, що кожні конкретні суспільні відносини, врегульовані 

нормами права, характеризуються особливими, притаманними лише їм 
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підставами та умовами для виникнення, зміни і припинення. Для 

виникнення, розвитку та припинення правовідносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби в Україні також необхідна наявність 

певних підстав та умов у відповідній кількості та у визначеному порядку.  

У юридичній літературі виникнення, зміна чи припинення 

правовідносин пов’язується не тільки із зацікавленістю у цьому суб’єктів 

права, а й з наявністю певних різноманітних життєвих фактів. Ті із них, що 

є зазначеними у нормативно-правових актах та із якими законодавець 

пов’язує можливість здійснення учасниками правовідносин їх 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, дістали у правовій теорії та на 

практиці назву юридичних фактів. Юридичні факти визнаються 

значимими і для сфери соціального забезпечення публічної служби в 

Україні, оскільки саме вони у обов’язковому порядку тягнуть за собою 

юридичні наслідки. Закріплюючи їх у гіпотезах норм права, держава 

визначає вид тих життєвих умов, обставин і фактів, які визнаються 

значимими для виникнення, розвитку та припинення відповідних 

правовідносин. Їх значення полягає у тому, що загальне правило, 

сформульоване у нормі під умовою «якщо», стає правилом поведінки 

суб’єктів правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної 

служби та надається цим суб’єктам у вигляді правових можливостей. 

У юридичній науці загальновизнаним є факт, що виникнення, 

розвиток та припинення правовідносин у будь-яких сферах відбувається на 

підставі юридичних фактів. Такої точки зору дотримуються фактично усі 

теоретики науки держави і права та інших галузей, що підтверджується 

аналізом їхніх праць [209, с. 83; 210, с. 202; 211, с. 160; 212, с. 99; 122, с. 

19; 125, с. 481]. Питання юридичних фактів вже дотично досліджувалось 

нами у даній роботі, проте у контексті його значення для виникнення, 

розвитку та припинення правовідносин у сфері соціального забезпечення 

публічної служби його слід розглянути більш детально.  
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Звертаючись до концепцій радянського періоду, С.С. Алексєєв 

трактував юридичні факти  як життєві факти певного виду чи комплекс 

таких фактів, з якими право пов’язує виникнення, зміну, або припинення 

суб’єктивних прав та відповідних юридичних обов’язків [213, с. 360]. 

Звернемо увагу на те, що в основу самої дефініції покладено якраз роль, 

яку виконують юридичні факти для правовідносин і, як демонструє аналіз 

більш сучасної юридичної літератури, такий підхід зберігся і до 

сьогоднішнього дня. 

В науковій літературі також розглядають юридичні факти як 

сформульовані у гіпотезах правових норм життєві обставини, з якими 

закон, правові норми пов’язують настання юридичних наслідків. На 

підставі цієї дефініції вченими виділено наступні ознаки юридичних 

фактів:  

1) вони являють собою різні життєві обставини, умови і факти;  

2) вони закріплюються у нормах права, точніше у гіпотезах;  

3) вони слугують неодмінною умовою виникнення, зміни чи 

припинення правовідносин;  

4) вони тягнуть за собою суб’єктивні права і юридичні обов’язки 

учасників правовідносин;  

5) вони  забезпечуються державним примусом [214, с. 147]. Звернемо 

увагу на наступні особливості, які розкриваються у позиції зазначених 

науковців. По-перше, юридичні факти формулюються саме у гіпотезах 

правових норм. Гіпотезою є той елемент правової норми, у якому 

зазначено умови й обставини, з настанням котрих з’являється можливість 

реалізувати закріплені у нормі права та обов’язки. Тобто юридичні факти 

позначають саме такі обставини. По-друге, виникнення, зміна та 

припинення правовідносин розглядаються науковцями як «юридичні 

наслідки».  
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М.В. Цвік та О.В. Петришин, а також М.С. Кельман та О.Г. Мурашин 

майже ідентично тлумачать юридичні факти як конкретні життєві 

обставини (дії та події), з якими норми права пов’язують настання певних 

правових наслідків – виникнення, зміну або припинення правових 

відносин [16, с. 346; 11, с. 386]. Незважаючи на відносну схожість усіх 

проаналізованих концепцій, звернемо увагу на важливу особливість 

юридичних фактів, підкреслену зазначеними авторами, а саме їх поділ на 

дії та події. Діями є  вчинки людини, акти державних органів, пов’язані з 

волевиявленням суб’єктів правовідносин, а подіями – певні явища, 

виникнення й розвиток яких не залежать від волі і свідомості людини. 

Водночас, варто відзначити, що виникнення, зміна або припинення 

правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної служби 

пов’язується, в першу чергу, із діями із огляду на специфіку даного 

інституту. У нашій роботі встановлено, що метою соціального 

забезпечення публічної служби в Україні є задоволення базових потреб 

публічного службовця як громадянина й професіонала і членів його сім’ї, 

вирівнювання особистих доходів, встановлення гідного рівня життя та 

підтримання особливого соціального статусу. Тобто жоден із зазначених 

напрямків не пов’язується із дією непереборної сили.   

Звертаючись до розуміння сутності юридичних фактів у інших 

галузях права, Л.В. Солодовник тлумачить юридичні факти у трудовому 

праві як конкретні обставини реальної дійсності, з якими норми права 

пов’язують настання юридичних наслідків, тобто виникнення, зміну, 

припинення трудових та суміжних з ними правовідносин, встановлення 

інших правових наслідків [215, с. 11]. Усе вищезазначене дає можливість 

зробити висновок про те, що правова природа юридичних фактів у 

сучасній науці розуміється однаково незалежно від галузі, у якій дане 

явище розглядається. При цьому навіть відмінності у деталях визначень є 

незначними і переважно синонімічними.  
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Узагальнюючи усе вищесказане, сформулюємо визначення поняття 

«юридичні факти». Отже, юридичні факти – це забезпечені державним 

примусом конкретні життєві обставини, умови і факти, що виражаються у 

формах дії та події та закріплюються у гіпотезах норм права, які є 

необхідними умовами настання правових наслідків у вигляді виникнення, 

зміни або припинення правових відносин та тягнуть за собою реалізацію 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків учасниками правовідносин.  

Щодо юридичних фактів у праві соціального забезпечення, І.С. 

Ярошенко оперує загальнотеоретичною термінологією, не виділяючи 

взагалі ніяких галузевих особливостей. З точки зору ученої, юридичними 

фактами правовідносин соціального забезпечення є об’єктивні обставини, 

із якими пов’язано виникнення, зміна або припинення правовідносин [122, 

с. 19]. З такою дефініцією ми не погоджуємося, оскільки вона не 

відображає  будь-яких специфічних ознак, характерних для досліджуваної 

галузі. Поряд з цим, наше дослідження демонструє, що у вітчизняній науці 

такий підхід вважається прийнятним, так як більш загальне бачення не 

суперечить спеціальному, а загальноправовою термінологією оперує 

чимало вчених. 

Б.І. Сташків визначає юридичні факти у праві соціального 

забезпечення як конкретні життєві обставини (події, дії), з якими галузеві 

норми права пов’язують настання певних юридичних наслідків – 

виникнення, зміну чи припинення правовідносин у сфері соціального 

забезпечення [125, с. 416]. Така дефініція, незважаючи на свою галузеву 

спрямованість, фактично не відрізняється від попередніх, проаналізованих 

нами, що вкотре підтверджує сталість думок щодо розуміння поняття 

юридичних фактів. Водночас, вчений все ж посилається на вплив таких 

фактів на правовідносини у сфері соціального забезпечення, що і є 

головною ознакою галузевого підходу дослідника.  
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Таким чином, сформулюємо поняття юридичних фактів у аспекті 

виникнення, розвитку та припинення правовідносин у сфері 

соціального забезпечення публічної служби в Україні. Ними 

виступають конкретні життєві обставини, умови і факти, що виражаються 

у формах дії компетентних суб’єктів та закріплюються у гіпотезах норм 

Законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про 

Національну поліцію, «Про дипломатичну службу», «Про судоустрій і 

статус суддів», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей», які є необхідними умовами настання правових наслідків у 

вигляді виникнення, зміни або припинення правових відносин у сфері 

соціального забезпечення публічної служби та тягнуть за собою реалізацію 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків отримувачами та надавачами 

соціального забезпечення. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що не лише питання 

виникнення, розвитку та припинення правовідносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби в Україні, а й у сфері соціального 

забезпечення загалом, перебуває поза межами наукових інтересів 

вітчизняних учених. Найбільш ґрунтовне дослідження даного питання 

здійснив у своєму навчальному посібнику Б.І. Сташків, який, аналізуючи 

підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері 

соціального забезпечення, відштовхувався від різновидів соціального 

забезпечення громадян. Так, автором виділено непрацездатність, 

страховий і трудовий стаж, вислугу років та складні життєві обставини як 

юридичні факти у праві соціального забезпечення [125, с. 481]. Такий 

підхід для аналізу сформульованої теми нашої роботи вважаємо найбільш 

доцільним, проте варто звернути увагу на специфіку досліджуваного 

інституту. Якщо у розумінні права соціального забезпечення юридичні 

факти виникнення, розвитку та припинення правовідносин пов’язані із 

настанням певних негативних наслідків для людини внаслідок дії факторів 
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соціального ризику, то у сфері соціального забезпечення публічної служби 

такі юридичні факти пов’язуються із задоволенням базових потреб 

публічного службовця як громадянина й професіонала і членів його сім’ї, 

вирівнюванням особистих доходів, встановленням гідного рівня життя та 

підтриманням особливого соціального статусу. Таким чином, при аналізі 

особливостей виникнення, розвитку та припинення правовідносин у сфері 

соціального забезпечення публічної служби в Україні варто керуватись, 

по-перше, правовою природою даного інституту, яка являє собою систему 

соціально-економічних заходів, спрямованих на задоволення базових 

потреб публічних службовців, сформульовану нами у даній роботі, по-

друге, нормами Законів України «Про державну службу» від 10.12.2015              

№ 889-VIII, «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, «Про дипломатичну 

службу» від 20.09.2001 № 2728-III, «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII, «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII тощо. 

Таким чином, зробимо висновок, що виникнення, розвиток та 

припинення правовідносин у сфері соціального забезпечення 

публічної служби в Україні пов’язується із наступними юридичними 

фактами:  

1) матеріальними юридичними фактами;  

2) побутовими юридичними фактами;  

3) професійними юридичними фактами;  

4) пенсійними юридичними фактами;  

5) реабілітаційними юридичними фактами;  

6) рекреаційними юридичними фактами;  

7) ритуальними юридичними фактами;  

8) компенсаційними юридичними фактами;  
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9) охоронними юридичними фактами.  

Матеріальні юридичні факти полягають у виплаті надбавок, доплат, 

премій, винагород тощо. Такі юридичні факти, зокрема, мають місце у 

правовідносинах із соціального забезпечення військовослужбовців. Так, 

статтею 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII [114] 

передбачено надання військовослужбовцям деяких видів грошового 

забезпечення, відмінного від оплати праці. Наприклад, у частині 2 

зазначеної статті регламентовано виплату військовослужбовцям 

одноразових додаткових видів грошового забезпечення. Наявність такого 

різновиду соціального забезпечення є одним із заходів вирівнювання 

особистих доходів, встановлення гідного рівня їх життя. Тому 

матеріальним юридичним фактом, який є умовою настання правових 

наслідків у вигляді виникнення правовідносин соціального забезпечення 

публічної служби, у даному випадку є виплата публічному службовцю 

надбавок, доплат, премій, винагород тощо. Припиняються відповідні 

правовідносини після фактичного отримання публічним службовцем 

надбавки, доплати, премії, винагороди тощо. У чинному законодавстві, 

загалом, не зазначаються умови, за яких відбувається зміна правовідносин 

із соціального забезпечення публічних службовців. Частиною 3 статті 9 

Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII [114] закріплено умови, які 

впливають на розмір грошового забезпечення військовослужбовців: 

посада, військове звання, тривалість, інтенсивність та умови військової 

служби, кваліфікація, науковий ступінь і вчене звання 

військовослужбовця. На підставі цього можна зробити висновок, що будь-

які зміни у правовідносинах матеріального соціального забезпечення 

публічних службовців варто пов’язати із змінами зазначених умов. Тобто 

на грошове забезпечення публічних службовців можуть вплинути такі 
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фактори, як зміна посади, збільшення службового стажу, отримання 

наукового ступеня тощо. 

Таким чином, виникнення правовідносин у сфері матеріального 

соціального забезпечення публічної служби в Україні відбувається шляхом 

виплати публічному службовцю надбавок, доплат, премій, винагород 

тощо, розвиток – при змінах умови, які впливають на розмір грошового 

забезпечення, а припинення відбувається після фактичного отримання 

публічним службовцем надбавки, доплати, премії, винагороди. 

В основі побутових юридичних фактів перебуває забезпечення 

житлом, покращення житлових умов, продовольче, речове та інше 

забезпечення, першочергове встановлення квартирного телефону тощо. 

Такі види соціального забезпечення є характерними для правовідносин 

соціального забезпечення значно ширшого кола публічних службовців, 

проте найбільш широко вони представлені у соціальному забезпеченні 

військовослужбовців. Наприклад, згідно з частиною 1 статті 91 Закону 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 

їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII [114] речове забезпечення 

військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що 

визначаються, відповідно, Міністерством оборони України, Міністерством 

інфраструктури України – для Державної спеціальної служби транспорту, 

іншими центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму 

підпорядкуванні військові формування, Головою Служби безпеки України, 

Начальником Управління державної охорони України, Головою Служби 

зовнішньої розвідки України, Головою Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, а порядок грошової компенсації 

вартості за неотримане речове майно визначається Кабінетом Міністрів 

України. Тобто у даному випадку виникнення правовідносин у сфері 

соціального забезпечення публічної служби пов’язується із прийняттям 

відповідного рішення компетентним органом. На підставі цієї ж норми 
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можна зробити висновок, що зміна правовідносин відбувається у такий же 

спосіб. Щодо припинення правовідносин у сфері побутового соціального 

забезпечення публічної служби, то, як і у попередньому випадку, його 

варто пов’язати із наданням публічному службовцю відповідного 

різновиду соціального забезпечення.  

Підсумовуючи, зробимо висновок про те, що виникнення та 

розвиток правовідносин у сфері побутового соціального забезпечення 

публічної служби в Україні відбувається шляхом прийняття відповідного 

рішення компетентним органом, а припинення – після надання 

публічному службовцю побутового забезпечення.  

Група професійних юридичних фактів включає надання робочого 

місця, що відповідає вимогам охорони праці, а також забезпечення 

публічного службовця усіма необхідними заходами для здійснення 

службових функцій. Наприклад, закріплення таких юридичних фактів 

здійснюється на підставі статті 139 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [113], нормами якої встановлено 

забезпечення судді за рахунок коштів Державного бюджету України 

мантією та нагрудним знаком, а також окремим кабінетом, робочим місцем 

та необхідними для роботи засобами. Із цієї норми можна зробити 

висновок, що виникнення правовідносин та зміна правовідносин із 

професійного соціального забезпечення публічних службовців 

відбувається шляхом прийняття рішення компетентним органом чи його 

посадовими особами. Зміна правовідносин у даному випадку може 

відбуватись у формі заміни кабінету чи робочого місця судді. Щодо 

припинення правовідносин із професійного соціального забезпечення 

публічного службовця, його у даному випадку варто пов’язати із наданням 

публічному службовцю відповідних заходів професійного соціального 

забезпечення. 
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Отже, виникнення та розвиток правовідносин у сфері професійного 

соціального забезпечення публічної служби в Україні відбувається шляхом 

прийняття рішення компетентним органом чи його посадовими особами, а 

припинення – після надання публічному службовцю відповідних заходів 

професійного соціального забезпечення.  

Процес реалізації пенсійних юридичних фактів у правовідносинах 

соціального забезпечення публічних службовців є дещо складнішим у 

порівнянні із попередньо проаналізованими нами. Перш за все, варто 

відзначити, що пенсійні юридичні факти сприяють наданню публічному 

службовцю пенсійного забезпечення. Воно  пов’язується із виходом у 

відставку публічного службовця за вислугу років чи при досягненні 

певного віку. Так, вихід суддів у відставку згідно з нормами статті 142  

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-

VIII [216] відбувається із досягненням чоловіками віку 62 років, жінками  –  

пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003                

№ 1058-IV [217; 218]. У свою чергу, прокурори мають право на пенсійне 

забезпечення за вислугу років незалежно від віку за наявності на день 

звернення вислуги років, передбаченої частиною 1 статті 86 Закону 

України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [110]. На підставі 

аналізу даних норм можна зробити висновок, що право на пенсію виникає 

у публічних службовців із моменту досягнення певного віку чи за умови 

набуття передбаченої законом вислуги років. Водночас, поява у особи 

відповідного права не є підставою для виникнення відповідних 

правовідносин. Згідно із нормою статті 7 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003                 

№ 1058-IV [217] звернення за призначенням пенсії може здійснюватися у 

будь-який час після виникнення права на пенсію. Тобто після набуття 

відповідного права публічний службовець зобов’язаний звернутись до 
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компетентного органу Пенсійного фонду України за призначенням пенсії. 

Тому саме це звернення і є моментом виникнення правовідносин із 

пенсійного соціального забезпечення публічних службовців, оскільки 

відсутність такого звернення не породжує юридичних наслідків у вигляді 

пенсійного забезпечення особи. Відповідно, пенсійне забезпечення 

починається після того, як компетентний орган розгляне документи про 

призначення пенсії та прийме відповідне рішення. Розвиток правовідносин 

пенсійного забезпечення публічних службовців здійснюється у процесі 

діяльності компетентних органів. Наприклад, відповідно до статті 97 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [217] можливим є підвищення 

пенсій у зв’язку з індексацією грошових доходів населення. Щодо 

вирішення питання припинення правовідносин соціального забезпечення 

публічних службовців, звернемось до норми статті 22 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 

№ 1058-IV [217], у якій зазначено, що пенсії за віком призначаються 

довічно, незалежно від стану здоров’я. Таким чином, зробимо висновок, 

що припинення правовідносин із пенсійного соціального забезпечення 

публічної служби пов’язується із смертю особи. При цьому існують умови, 

за яких відповідне пенсійне забезпечення отримуватимуть члени сім’ї 

публічного службовця у разі втрати годувальника. Так, згідно з частиною 

19 статті 86 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII 

[110] пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається 

непрацездатним членам сім’ї прокурора або слідчого, які були на його 

утриманні на момент смерті. При цьому дітям пенсія призначається 

незалежно від того, були вони на утриманні годувальника чи ні. Іншими 

такими утриманцями можуть бути батько, мати, дружина, чоловік, якщо 

вони є інвалідами або досягли пенсійного віку; один з батьків або чоловік 

(дружина), або дід, бабуся, брат чи сестра, незалежно від віку і 
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працездатності, якщо він (вона) зайнятий доглядом за дітьми, братами, 

сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8 років, і не 

працює; дід і бабуся –  в разі відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх 

утримувати. Щодо неповнолітніх дітей, то вони згідно із статтею 37 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [217] мають право на пенсію до 

закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-

річного віку. Стосовно інших категорій родичів такий строк у Законі не 

зазначений, проте, враховуючи сутність таких осіб, зробимо припущення, 

що пенсійне забезпечення для них також встановлюється довічно. 

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що виникнення правовідносин у 

сфері пенсійного соціального забезпечення публічної служби в Україні 

відбувається внаслідок звернення публічного службовця до компетентного 

органу за призначенням пенсії, розвиток здійснюється у процесі 

діяльності компетентних органів шляхом прийняття рішень, а припинення 

є можливим одразу у декілька способів:  

1) внаслідок смерті особи;  

2) у разі переходу даного права до неповнолітніх дітей припинення 

здійснюється у момент закінчення навчальних закладів, але не довше ніж 

до досягнення ними 23-річного віку;  

3) щодо інших членів сім’ї, які мають право на пенсію у разі втрати 

годувальника, передбачених нормою статті 37 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», припинення 

правовідносин у сфері пенсійного соціального забезпечення відбувається 

внаслідок їх смерті. 

Реабілітаційні та рекреаційні юридичні факти включають надання 

безкоштовного медичного обслуговування публічним службовцям та 

членам їх сімей та забезпечення їх санаторно-курортного оздоровлення. 

Такі правовідносини, зокрема, виникають щодо працівників 
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дипломатичної служби (стаття 37 Закону України «Про дипломатичну 

службу» від 20.09.2001 № 2728-III [112]). При цьому законодавець не 

уточнює, яким чином відбувається реалізація даних видів соціального 

забезпечення, обмежуючись формулюванням «у порядку, передбаченому 

Кабінетом Міністрів України». Зробимо припущення, що виникнення 

правовідносин у сфері реабілітаційного соціального забезпечення 

публічної служби в Україні відбувається внаслідок звернення до 

медичного закладу за наданням відповідної послуги; розвиток 

здійснюється у процесі лікування; припинення відбувається унаслідок 

подолання усіх негативних наслідків проблем із здоров’ям публічного 

службовця чи членів його сім’ї. 

Щодо санаторно-курортного лікування, то відповідно до статті 10  

Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР [138] 

черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються 

власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним 

органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на 

представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх 

працівників. Із цього можна зробити висновок, що виникнення 

правовідносин у сфері реабілітаційного та рекреаційного соціального 

забезпечення публічної служби в Україні відбувається внаслідок 

затвердження керівником державного органу графіка черговості надання 

відпусток. Відповідно, до моменту надання відпустки такі правовідносини 

можуть бути змінені як за ініціативою працівника, так і роботодавця, 

наприклад, у разі поділу щорічної відпустки на частини або її перенесення. 

Припинення правовідносин у сфері реабілітаційного та рекреаційного 

соціального забезпечення публічної служби відбувається внаслідок 

реалізації права на відпустку. Що стосується санаторно-курортного 

оздоровлення, то формулювання «у порядку, передбаченому Кабінетом 
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Міністрів України» свідчить про те, що виникнення та розвиток таких 

правовідносин залежить від рішень компетентних органів.  

Таким чином, виникнення правовідносин у сфері рекреаційного 

соціального забезпечення публічної служби в Україні відбувається 

внаслідок затвердження керівником державного органу графіка черговості 

надання відпусток, а також прийняття рішення щодо надання публічному 

службовцю санаторно-курортного лікування; розвиток здійснюється у 

процесі діяльності компетентних органів шляхом прийняття рішень, а 

також з ініціативи працівника, який подав відповідну заяву; припинення 

відбувається унаслідок реалізації права на медичне обслуговування та 

санаторно-курортне лікування. 

Ритуальні юридичні факти становить система заходів забезпечення 

членів сімей публічних службовців у разі настання їх смерті (загибелі) під 

час виконання службових обов’язків. Так, згідно з нормою частини 2 статті 

84 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [110] 

поховання прокурора, який загинув (помер) у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків, або звільненого з посади, який помер внаслідок 

заподіяння тілесних ушкоджень або іншої шкоди здоров’ю, пов’язаних з 

виконанням службових обов’язків, здійснюється за рахунок коштів, що 

виділяються органам прокуратури, у порядку та розмірах, встановлених 

Кабінетом Міністрів України. Аналіз даної статті засвідчує, що 

виникнення правовідносин у сфері ритуального соціального забезпечення 

публічної служби виникає з моменту загибелі прокурора. Чинне 

законодавство не містить вказівок на необхідність членів сім’ї прокурора 

звертатись за отриманням даного виду соціального забезпечення. 

Наприклад, пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку виділення коштів на поховання прокурора або 

особи, звільненої з посади прокурора, та визначення їх розміру» від 

27.05.2015 № 346 [219] містить положення, згідно з яким витрати, 



 

207 
 

207 

пов’язані з організацією та проведенням поховання загиблого (померлого), 

здійснюються органами прокуратури за рахунок коштів Державного 

бюджету, призначених для утримання органів прокуратури, на підставі 

договорів-замовлень, укладених виконавцем волевиявлення загиблого 

(померлого) або особою, що зобов’язалася поховати загиблого 

(померлого), з сільським головою або ритуальною службою. Тобто 

компенсація витрат на організацію та проведення поховання загиблого 

(померлого) не пов’язується із волевиявленням сім’ї публічного 

службовця. Характер правовідносин у сфері ритуального соціального 

забезпечення публічної служби свідчить про те, що їх зміна не є 

доцільною, а припинення відбувається шляхом компенсації витрат, 

пов’язаних з організацією та проведенням поховання загиблого 

(померлого). 

Отже, виникнення правовідносин у сфері ритуального соціального 

забезпечення публічної служби в Україні відбувається з моменту загибелі 

прокурора, а припиняються вони внаслідок компенсації витрат, 

пов’язаних з організацією та проведенням поховання загиблого 

(померлого). 

Групу компенсаційних юридичних фактів складає система 

компенсацій публічним службовцям та членам їхніх сімей за нанесену 

шкоду та порушення їх прав у процесі перебування особи на публічній 

службі. Характерним чином даний юридичний факт знайшов своє 

відображення у нормі статті 37 Закону України «Про дипломатичну 

службу» від 20.09.2001 № 2728-III [112], згідно з якою дружинам 

(чоловікам) працівників дипломатичної служби під час їх звільнення з 

роботи у зв’язку з довготерміновим відрядженням чоловіка (дружини) 

виплачується грошова допомога міністерствами, іншими органами 

державної влади, державними підприємствами, установами, організаціями, 

в яких вони працювали до виїзду за кордон, у порядку та розмірах, що 
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визначаються Кабінетом Міністрів України. Аналіз даної норми засвідчує, 

що даний вид соціального забезпечення надається членам сім’ї публічного 

службовця протягом періоду довготривалого відрядження. Моментом 

набуття права на вступ до правовідносин у сфері компенсаційного 

соціального забезпечення публічної служби у даному випадку є звільнення 

чоловіка (дружини) працівника дипломатичної служби у зв’язку з 

довготерміновим відрядженням дружини (чоловіка). Проте моментом 

виникнення відповідних правовідносин є звернення вищезазначених осіб 

щодо виплати грошової допомоги. Розвиток відповідних правовідносин 

здійснюється шляхом прийняття рішень Кабінетом Міністрів України, а 

припинення правовідносин згідно з нормою цієї ж статті відбувається 

шляхом повернення таких осіб на роботу до установ чи організацій, в яких 

вони працювали до виїзду за кордон, де їм надається посада, рівноцінна 

тій, яку вони займали. 

Отже, виникнення правовідносин у сфері компенсаційного 

соціального забезпечення публічної служби в Україні відбувається 

внаслідок звернення до відповідного органу чи посадової особи щодо 

надання соціального забезпечення, розвиток здійснюється шляхом 

прийняття рішень Кабінетом Міністрів України, а припинення 

відбувається унаслідок поновлення особи у тих правах, які існували до 

моменту їх порушення. 

Охоронні юридичні факти полягають у наданні державної охорони 

публічним службовцям та членам їхніх сімей. Даний вид соціального 

забезпечення, передусім, є характерним для суддівської діяльності. 

Охорона суддів реалізується у формі охоронних правовідносин 

соціального забезпечення публічної служби. Звернемо увагу на те, що, 

окрім встановлення режиму охорони суддів та членів їх сімей, згідно з 

частиною 3 статті 140 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [113] суддя також має право на забезпечення 
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засобами захисту, які йому надаються Службою судової охорони. Стаття 

13 Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» від 23.12.1993 № 3781-XII [220] передбачає 

виникнення правовідносини у сфері охоронного соціального забезпечення 

публічної служби у трьох випадках:  

1) внаслідок заяви працівника або його близького родича;  

2) внаслідок звернення керівника відповідного державного органу;  

3) внаслідок отримання оперативної та іншої інформації про 

наявність загрози життю, здоров’ю, житлу і майну осіб, які підлягають 

захисту. Розвиток правовідносин може здійснюватись обома сторонами, 

оскільки Законом передбачено широкий перелік заходів забезпечення 

безпеки публічних службовців. Щодо припинення правовідносин, то такі 

випадки також закріплені у нормативному порядку. Так, згідно із статтею 

20 Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» від 23.12.1993 № 3781-XII [220] правовідносини 

у сфері охоронного соціального забезпечення публічної служби 

припиняються у разі:  

1) закінчення строку конкретного заходу забезпечення безпеки;  

2) усунення небезпеки;  

3) заяви особи, щодо якої застосовано заходи забезпечення безпеки;  

4) систематичного невиконання особою, взятою під захист, законних 

вимог органів, які забезпечують її безпеку, якщо цю особу письмово було 

попереджено про можливість такого скасування. 

Таким чином, на основі законодавства можна констатувати, що 

виникнення правовідносин у сфері охоронного соціального забезпечення 

публічної служби в Україні відбувається в наступних випадках:  

1) внаслідок заяви працівника або його близького родича;  

2) внаслідок звернення керівника відповідного державного органу;  
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3) внаслідок отримання оперативної та іншої інформації про 

наявність загрози життю, здоров’ю, житлу і майну осіб, які підлягають 

захисту; розвиток здійснюється у процесі взаємодії сторін правовідносин; 

припинення відбувається у разі:  

1) закінчення строку конкретного заходу забезпечення безпеки;  

2) усунення небезпеки;  

3) заяви особи, щодо якої застосовано заходи забезпечення безпеки;  

4) систематичного невиконання особою, взятою під захист, законних 

вимог органів, які забезпечують її безпеку, якщо цю особу письмово було 

попереджено про можливість такого скасування. 

Підсумовуючи здійснене дослідження, зауважимо, що питання 

виникнення, розвитку та припинення правовідносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби в Україні є новим для вітчизняної науки. 

Його дослідження дозволило нам у динаміці проаналізувати усі сфери 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби та 

удосконалити розуміння статусу й ролі сторін даних правовідносин. 

Відштовхуючись від цього, можемо констатувати, що належне 

встановлення особливостей виникнення, розвитку та припинення 

правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної служби в 

Україні сприяє коректному виокремленню та детермінації структури даних 

правовідносин, а також формуванню коректного розуміння сутності та 

правової природи кожного із їх структурних елементів.  

Отже, у подальшому важливим є розвиток теоретичної розробленості 

питань, пов’язаних із виникненням, розвитком та припиненням 

правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної служби в 

Україні, оскільки в часи постійного оновлення законодавчого регулювання 

даного питання наявність теоретичних прогалин у досліджуваному 

інституті є неприпустимою. 
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3.4 Структура соціального забезпечення публічної служби 

 

В енциклопедичних джерелах поняття «структура» роз’яснюється як 

взаєморозміщення та взаємозв’язок складових частин цілого [221, с. 305]. 

Із цієї дефініції можна зробити висновок, що об’єктом нашого дослідження 

є уся сукупність елементів системи соціального забезпечення публічних 

службовців, що характеризуються тісними зв’язками між собою і в 

сукупності формують єдине ціле. Аналіз наукової літератури 

продемонстрував, що на сьогодні питання структури соціального 

забезпечення публічних службовців не встановлювалось, тому відповідний 

аналіз варто здійснювати із урахуванням таких суміжних категорій: 

«структура забезпечення прав людини», «структура соціального 

забезпечення громадян», «структура соціального забезпечення 

працівників» тощо. 

Соціальне забезпечення публічних службовців є особливим 

різновидом забезпечення їх прав як громадян. Тому доцільно звернути 

увагу на доктринальні погляди вітчизняних науковців щодо структури 

механізму забезпечення прав людини. Дане питання також 

малодосліджене та дискусійне, про що свідчить аналіз робіт із зазначеної 

проблематики. Так, Н.В. Бочарова стверджує, що категорія «соціально-

правовий механізм забезпечення прав і свобод людини» не отримала 

широкого розповсюдження, проте є широковживаною у працях із теорії 

держава і права [222, с. 12]. При цьому дослідниця принагідно здійснює 

посилання на підручник О.Ф. Скакун, один із параграфів якого дістав 

назву «Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та 

захисту) прав людини». Під поняттям «соціально-правовий механізм 

забезпечення прав людини дослідниця розуміє систему засобів і чинників, 

які забезпечують необхідні умови поваги до основних прав і свобод 
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людини, що є похідними від її гідності. Реалізація прав включає заходи, 

придатні для створення відповідних умов реалізації прав і свобод, а 

складові його гарантії являють собою відповідні умови і засоби, що 

сприяють реалізації кожною людиною прав, свобод і обов’язків, 

закріплених у Конституції України. Охорону прав складає превенція 

протиправних дій. Захист прав включає заходи по відновленню 

порушеного правового статусу, притягненню порушників до юридичної 

відповідальності [188, с. 190]. Наявність такої позиції свідчить про те, що 

будь-які механізми забезпечення прав людини містять, передусім, три 

зазначених дослідницею елементи: реалізацію, охорону та захист. У 

контексті досліджуваного нами інституту реалізацією прав публічних 

службовців на соціальне забезпечення є активна діяльність суб’єкта у 

процесі перебування на публічній службі щодо отримання передбачених 

законом форм соціального забезпечення за наявності такої потреби. 

Наприклад, у разі потреби в наданні службового житла, державний 

службовець реалізовує дане право у випадках і порядку, визначених 

Кабінетом Міністрів України [92]. Відповідно, охороною права публічного 

службовця на соціальне забезпечення є встановлення компетентними 

органами певних правових меж, направлених на попередження порушення 

прав і свобод публічних службовців на соціальне забезпечення. Охорона 

права публічного службовця на соціальне забезпечення здійснюється 

шляхом регламентації відповідних норм у актах законодавства. Наприклад, 

у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-

VIII [113] питанню соціального забезпечення суддів присвячено розділ ІХ. 

У такий спосіб законодавець захищає право судді на соціальне 

забезпечення. У разі порушення даного права, посадові особи нестимуть 

відповідальність згідно з нормами Кодексу України про адміністративні 

правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X [223; 224]. Близькою за 

значенням до поняття «охорона» є категорія «захист права публічного 
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службовця на соціальне забезпечення». Захист означає реагування на 

загрози та обмеження. У даному контексті публічним службовцям, як і 

всім іншим громадянам, гарантується право на захист. Водночас, 

досліджувана категорія має особливу правову природу. У спеціальних 

нормативно-правових актах основна увага законодавця приділена саме 

реалізації права публічного службовця на соціальне забезпечення. Охорона 

та захист їх прав здійснюється на загальних засадах, тому у контексті 

соціального забезпечення публічних службовців дані елементи не 

відіграють основоположної ролі. Відносини держави та публічних 

службовців є двосторонніми, оскільки останні, здійснюючи її функції, 

отримують гарантії на додаткову допомогу та компенсації і дане право є 

непорушним. Тому варто розуміти, що соціальне забезпечення публічної 

служби, хоч і є вужчим поняттям, проте має містити значно ширше коло 

елементів, оскільки воно включає як елементи забезпечення прав людини, 

так і елементи, що розкривають специфіку досліджуваної категорії.  

Ідентична із О.Ф. Скакун позиція належить О.В. Бабкіній, яка до 

механізму забезпечення прав і свобод людини віднесла три тих самих 

елементи: забезпечення реалізації, охорони та захисту [225, с. 51]. Це 

можна пояснити тим, що на сьогодні у юридичній науці основною 

концепцією структури механізму забезпечення прав людини є саме 

зазначена трьохелементна концепція. Водночас, у наукових джерелах 

наявні й інші концепції, які переважно є дискусійними. Наприклад, В. І. 

Темченко до елементів забезпечення прав і основних свобод людини 

відносить заохочення, здійснення чи реалізацію, імплементацію та захист 

[226, с. 84]. Вважаємо дану позицію спірною з огляду на те, що 

імплементація прав виходить за межі сутності категорії «забезпечення 

прав людини». Імплементацією є виконання державою міжнародних 

правових норм, що апріорі у контексті усіх інших виділених елементів не 

може бути самостійною одиницею.  
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А.А. Романова до даної системи відносить чотири елементи: 

інституційне забезпечення, правове забезпечення, організаційне 

забезпечення, ресурсне забезпечення [227, с. 601]. Відзначимо доцільність 

існування такої концепції із огляду на сутність кожного із елементів. Так, 

інституційне забезпечення полягає у наявності системи державних органів, 

що в тій чи іншій мірі здійснюють соціальне забезпечення громадян. 

Наприклад, Верховна Рада України займається законотворчою роботою у 

сфері забезпечення прав та свобод людини і громадянина та ратифікує 

міжнародні договори, Кабінет Міністрів України реалізує норми законів 

України, у тому числі й Основного Закону, указів Президента України, а 

також забезпечує проведення державної політики у сфері соціального 

забезпечення громадян тощо. Ці ж державні органи мають безпосереднє 

відношення і до сфери соціального забезпечення публічних службовців. 

Групу правового забезпечення формують норми Конституції України [83], 

а також інших нормативно-правових актів, що врегульовують відносини 

соціального забезпечення громадян. Наприклад, як вище уже зазначалось, 

сферу соціального забезпечення публічних службовців регламентують 

норми Законів України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, 

«Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, «Про Національну поліцію» 

від 02.07.2015 № 580-VIII, «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 

2728-III, «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII тощо. До організаційного забезпечення, 

на нашу думку, необхідно віднести складові соціального забезпечення 

громадян, якими  відповідно до загальнотеоретичних концепцій 

виступають реалізація, охорона та захист. Ресурсне забезпечення 

проявляється за допомогою таких показників, як матеріально-технічне, 

фінансово-економічне, кадрове, наукове та інформаційне забезпечення. 

Тобто ним є сукупність засобів, наявність яких дозволяє досягнути 
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головного результату – забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

Прикладом ресурсного забезпечення публічних службовців може 

слугувати застосування матеріальних, побутових, професійних, пенсійних, 

реабілітаційних, рекреаційних, ритуальних, компенсаційних та охоронних 

заходів. Таку позицію вважаємо найвдалішою з-поміж усіх 

проаналізованих нами з огляду на її універсальність та змістовність. 

Недоліком загальноприйнятих наукових моделей є те, що вони по суті 

охоплюють лише одну групу елементів всієї системи соціального 

забезпечення, в той час як інші взагалі залишаються поза увагою. 

Актуальність такої концепції підтверджується і в процесі аналізу наукової 

літератури. 

Наприклад, В.В. Дерега до складу системи соціального захисту 

відносить соціальне страхування, соціальну допомогу та гарантії [228, с. 

89], що можемо співставити із організаційною групою елементів, яку 

згідно з попередньо розглянутою концепцією складають Кабінет Міністрів 

України, Міністерство соціальної політики України, органи місцевого 

самоврядування, місцеві державні адміністрації тощо [228, с. 93-95]. 

Незважаючи на те, що поняття «соціальний захист» вужче за поняття 

«соціальне забезпечення», відзначимо саме здійснений науковцем поділ 

елементів. Як свідчить авторська позиція, структуру такої системи варто 

розглядати комплексно та різнобічно, не обмежуючись лише 

організаційними елементами. 

Б.І. Сташків до складових соціального забезпечення відніс:  

1) джерела фінансування – кошти, які спеціально накопичуються і 

виділяються на потреби соціального забезпечення;  

2) інфраструктуру соціального забезпечення – мережу соціальних 

установ з надання соціальних послуг та установ з надання 

адміністративних соціальних послуг (виплата грошових сум, надання 

субсидій тощо);  
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3) соціальні випадки – обставини, за яких особа втрачає трудовий 

дохід повністю або частково, несе додаткові витрати, зовсім не має 

трудового доходу і через відсутність засобів до існування потребує 

матеріальної підтримки з боку суспільства;  

4) коло осіб – сукупність осіб, які потрапили у важкі життєві ситуації 

і втратили джерела засобів до існування чи зазнали додаткових витрат або 

не мають необхідного прожиткового мінімуму;  

5) мету надання забезпечення;  

6) види, форми і способи надання соціального забезпечення;  

7) порядок надання соціального забезпечення – умови, за наявності 

яких особа має право на певний вид соціального забезпечення, порядок 

звернення та реалізації цього права [125, с. 24-26]. Така концепція є 

вдалою, проте досить неоднозначною. З одного боку, нею охоплено 

широке коло елементів, завдяки чому соціальне забезпечення 

розглядається різнобічно та фундаментально. З іншого боку, однорідні 

елементи доцільно структурувати, відповідно, в даному аспекті наведена 

модель потребує удосконалення. 

Таким чином, вищезазначені підходи свідчать про те, що у 

концептуальному плані на сьогодні сформувалась лише загальна точка 

зору на структуру забезпечення прав людини. Моделі об’ємного 

трактування складу досліджуваного інституту нам видаються більш 

доцільними, проте наразі вони не знаходять належної підтримки на 

науковому рівні. Важливість саме об’ємного аналізу структури 

соціального забезпечення публічної служби в Україні обумовлено його 

специфікою та соціальним контекстом. Як влучно відзначає В.М. Андріїв, 

забезпечення прав працівників є механізмом, який складається із 

механізму забезпечення прав людини, котрий, у свою чергу, має у своєму 

підпорядкуванні механізм забезпечення трудових прав працівника [229, с. 

109]. Із цього випливає, що механізм соціального забезпечення публічних 
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службовців складає механізм забезпечення прав людини, який, у свою 

чергу, включає соціальне забезпечення досліджуваної категорії 

працівників. Таким чином, аналіз даного питання можливо здійснювати 

через призму розглянутих нами загальнотеоретичних категорій.  

Аналіз наукової літератури засвідчив відсутність моделей структури 

соціального забезпечення публічної служби в Україні чи окремих її 

елементів, наприклад, структури соціального забезпечення державних 

службовців, прокурорів, поліцейських, суддів, військовослужбовців тощо. 

Тому пропонуємо сформулювати сутність даної структури на основі  

правової природи законодавчо встановлених форм і заходів та 

фундаментальних елементів, деякі з яких були нами проаналізовані у даній 

роботі. Попередньо вже було встановлено, що найбільш повно розкриває 

сутність забезпечення прав осіб така система, структурними елементами 

якої є  інституційне забезпечення, правове забезпечення, організаційне 

забезпечення та ресурсне забезпечення. Вважаємо, що із урахуванням 

специфічних рис досліджуваного інституту, структуру соціального 

забезпечення публічної служби в Україні становлять наступні 

елементи: 

1. Група статичних елементів – інституційне забезпечення, на 

існуванні якого наголошується у науковій літературі і яке у сфері 

соціального забезпечення публічних службовців має свої особливості. 

Його складають, по-перше, органи державної влади, що в тій чи іншій мірі 

здійснюють соціальне забезпечення громадян (Верховна Рада України, 

Кабінет Міністрів України та ін. у межах своїх повноважень). По-друге, 

відштовхуючись від сутності соціального забезпечення публічних 

службовців, можемо зазначити, що особливістю даного інституту є 

наявність специфічних інфраструктурних елементів, які суттєво 

відрізняються від інфраструктури соціального забезпечення громадян. 

Наприклад, відповідно до норм Закону України «Про державну службу» 
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від 10.12.2015 № 889-VIII [92] інфраструктуру соціального забезпечення 

державних службовців складає службове житло, а згідно з нормами Закону 

України «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III [112] до 

інфраструктури соціального забезпечення працівників дипломатичної 

служби та членів їх сімей варто віднести об’єкти нерухомості, земельні 

ділянки, санаторії, медичні заклади тощо. Також до елементів даної групи 

належать джерела фінансування, тобто кошти, які спеціально 

накопичуються і виділяються на потреби соціального забезпечення, а 

також правові елементи, а саме норми Законів України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 

1697-VII, «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, «Про 

дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III, «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII тощо. 

Об’єднання даних елементів у єдину групу обумовлено їх впливом на 

створення необхідних передумов для здійснення соціального забезпечення 

публічних службовців. Наявність нормативно-правової основи, системи 

компетентних органів, необхідної інфраструктури та фінансування 

дозволяє публічним службовцям реалізовувати своє право на матеріальне 

забезпечення, соціальне утримання, обслуговування осіб, надання 

медичної допомоги тощо. Таким чином, елементами статичної групи є:  

1) нормативно-правовий;  

2) інституційний;  

3) інфраструктурний;  

4) фінансовий. 

2. Група динамічних елементів. Аналіз наукової літератури 

засвідчив, що соціальному забезпеченню публічної служби притаманний, 

передусім, елемент реалізації права публічного службовця на соціальне 

забезпечення. Реалізація цього права здійснюється за умови наявності 
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трьох елементів, які серед іншого були виділені у концепції Б.І. Сташківа 

[125, с. 24-26]. Ними є, по-перше, коло осіб – сукупність осіб, які 

здійснюють діяльність на державних політичних посадах, у державних 

колегіальних органах, судді, прокурори, військовослужбовці, службовці 

альтернативної (невійськової) служби, інші державні службовці, 

патронатні службовці в державних органах, службовці в органах влади 

Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування. По-

друге, до динамічних елементів варто віднести мету надання забезпечення, 

тобто певні життєві обставини, що спонукають публічного службовця 

звернутись за допомогою. По-третє, динамічним елементом є порядок 

надання соціального забезпечення, а саме наявність певних законодавчо 

встановлених умов, за яких особа має право на певний вид соціального 

забезпечення, порядок звернення та реалізації цього права. Отже, 

динамічними елементами виступають структурні елементи конкретних 

правових відносин щодо реалізації публічним службовцем свого права на 

соціальне забезпечення, до яких віднесено:  

1) коло осіб соціального забезпечення;  

2) мета соціального забезпечення;  

3) порядок надання соціального забезпечення. 

3. Група варіативних елементів. До неї варто віднести всю 

сукупність заходів, передбачених нормами чинного законодавства. В 

роботі нами неодноразово наводився їх перелік, тому зазначимо, що дана 

група включає наступні елементи:  

1) матеріальний;  

2) побутовий;  

3) професійний;  

4) пенсійний;  

5) реабілітаційний;  
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6) рекреаційний;  

7) ритуальний;  

8) компенсаційний;  

9) охоронний. 

Переходячи до аналізу групи статичних елементів, розпочнемо із 

нормативно-правових. Дану категорію формує уся сукупність норм права, 

що закріплюють поняття, принципи, форми соціального забезпечення 

публічних службовців та порядок їх втілення в життя. Чинне 

законодавство про публічну службу є некодифікованим, 

несистематизованим, оскільки його переважно складають підзаконні 

нормативні акти. Тобто до даної групи статичних елементів відносяться як 

норми законів, так і норми підзаконних актів. Наприклад, статтею 46 

Конституції України проголошено, що громадяни мають право на 

соціальний захист, який включає право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом [83]. Аналіз даної норми засвідчує, що її 

змістом закріплено право кожного громадянина на соціальне забезпечення, 

тому на публічних службовців як на громадян дане правило також 

поширюється. Відповідно, на її основі розроблено як інші конституційні 

норми, так і норми спеціального законодавства. Щодо конституційних 

норм, відзначимо диспозиції статей 43 (право кожного на вільний вибір 

праці), 46 (право на соціальний захист), 48 (право на достатній життєвий 

рівень) та 49 (право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 

страхування) [83]. Вони, по-перше, встановлюють право кожного 

громадянина на працевлаштування на посадах публічної служби,                     

по-друге, – право на отримання окремих видів соціального забезпечення, 

притаманних усім категоріям громадян та працівників. Аналізовані норми 

конкретизуються в актах спеціального законодавства, у тому числі й тих 
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нормативно-правових актах, які неодноразово були проаналізовані нами у 

даній роботі, – Законах України «Про державну службу» від 10.12.2015             

№ 889-VIII, «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, «Про дипломатичну 

службу» від 20.09.2001 № 2728-III, «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII, «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII тощо, 

кожен із яких містить відповідні розділи чи статті.  

До підзаконних нормативно-правових актів, які є нормативно-

правовими елементами групи статичних елементів, віднесемо, зокрема, 

Указ Президента України «Про деякі питання впорядкування статусу 

державних службовців» від 11 червня 2001 року № 419/2001 [141], яким 

було встановлено диференціацію умов матеріального та соціально-

побутового забезпечення працівників органів державної влади й усунено 

диспропорції і перекоси в оплаті праці державних службовців; постанову 

Кабінету Міністрів України від 08 червня 2004 року № 746 «Про 

затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки» 

[143], якою було визначено порядок реформування соціального 

забезпечення державної служби з метою наближення до світових зразків; 

Указ Президента України «Про Концепцію розвитку законодавства про 

державну службу в Україні» № 140/2006 від 20.02.2006 [144], що визначав 

необхідність удосконалення та порядок втілення в життя регламентованих 

напрямків щодо системи оплати праці, житлового, пенсійного, інших видів 

соціального забезпечення та захисту інтересів державних службовців з 

метою залучення до державної служби найбільш кваліфікованих фахівців, 

посилення мотивації їх роботи, підвищення привабливості державної 

служби. Елементами даної групи фактично виступають будь-які укази та 

постанови, прийняті компетентними органами, дія яких спрямована на 
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конкретизацію відносин соціального забезпечення публічних службовців, 

чи їх вдосконалення. 

Підсумовуючи, зазначимо, що нормативно-правові елементи 

соціального забезпечення публічної служби в Україні являють собою 

масив несистематизованих та розпорошених законодавчих актів. Це 

ускладнює їх аналіз, дослідження й застосування, а також створює 

передумови для існування правових колізій.  

Щодо інституційних елементів, їх складає сукупність органів, що 

здійснюють соціальне забезпечення публічних службовців. При цьому 

дану групу елементів, у свою чергу, також можна умовно розподілити на 

декілька груп. До першої з них варто віднести Верховну Раду України та 

Кабінет Міністрів України як органи, які створюють нормативно-правову 

основу функціонування та розвитку досліджуваного інституту. Роль 

першого полягає у прийнятті норм права, якими здійснюється 

регламентація відносин соціального забезпечення публічної служби. У 

свою чергу, Кабінет Міністрів України шляхом прийняття постанов та 

затвердження різноманітних програм і концепцій створює передумови для 

подальшого розвитку інституту й деталізує норми законодавчих актів, що 

приймаються Верховною Радою України, а також визначає розміри та 

порядок надання окремих видів соціального забезпечення публічним 

службовцям. Прикладом такої участі Кабінету Міністрів України може 

слугувати стаття 37 Закону України «Про дипломатичну службу» від 

20.09.2001 № 2728-III [112], на підставі якої Кабінетом Міністрів України, 

зокрема, встановлюються умови надання безвідсоткового кредиту 

працівникам дипломатичної служби для поліпшення житлових умов чи 

визначається порядок надання медичного обслуговування та санаторно-

курортного лікування. Тобто роль даних органів є правовстановлюючою та 

фундаментальною. 
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Наступна група інституційних елементів має компетенцію у окремих 

сферах соціального забезпечення публічних службовців. Наприклад, 

територіальні органи Пенсійного фонду України призначають (здійснюють 

перерахунок) і виплачують пенсії, щомісячне довічне грошове утримання 

суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до 

законодавства [230]; робочі органи виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України здійснюють страхові виплати та надають соціальні 

послуги, що передбачені нормами Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999                  

№ 1105-XIV [139] тощо.  

Тобто до другої групи інституційних елементів належать органи, які 

в межах своєї компетенції надають послуги із соціального забезпечення як 

публічним службовцям, так й іншим категоріям працівників. Роль таких 

органів є ситуаційною, оскільки вони виступають учасниками соціального 

забезпечення публічних службовців лише у випадку надання конкретних 

форм соціального забезпечення. 

Остання група інституційних елементів має спеціалізований характер 

та є особливою для кожного із видів публічних службовців. Наприклад, у 

сфері державної служби ним є Національне агентство України з питань 

державної служби як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. 

Даний орган у досліджуваній сфері згідно з пунктом 20 частини 3 статті 13 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92] 

здійснює, зокрема, забезпечення захисту прав державних службовців під 

час зміни істотних умов служби. Якщо вести мову про суддів, то до таких 

органів можна віднести Службу судової охорони, яка відповідно до статті 

140 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 

1402-VIII [113] здійснює захист суддів та членів їхніх сімей. На підставі 

статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист 
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військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII [114] 

Міністерство оборони України надає окремі види грошової допомоги 

військовослужбовцям тощо [231]. Тобто третю категорію інституційних 

елементів становлять державні органи, які в межах своїх повноважень 

здійснюють соціальне забезпечення конкретних видів публічних 

службовців у визначених законом напрямках.  

Підсумовуючи дослідження даної групи елементів, констатуємо, що 

інституційними елементами групи статичних елементів є система 

державних органів, які в межах своїх повноважень здійснюють надання 

або сприяють наданню соціального забезпечення публічних службовців. 

Зв’язок інституційних та нормативно-правових елементів полягає у тому, 

що останні регламентують діяльність інституційних елементів, при цьому 

окремі їх види приймають акти законодавства та відповідні підзаконні 

акти, що є фундаментом для існування усього інституту. 

Інфраструктурну групу організаційно-правових елементів 

соціального забезпечення публічних службовців становить система 

споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування усього 

досліджуваного інституту. Так, аналіз норм Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92] засвідчує, що основу 

інфраструктури соціального забезпечення державних службовців складає, 

передусім, службовий житловий фонд, яким забезпечуються такі публічні 

службовці у випадках і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України. 

Згідно із Законом України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII 

[110] до інфраструктурних елементів даної категорії публічних службовців 

належить службовий житловий фонд, державні заклади охорони здоров’я, 

транспорт тощо. Якщо говорити про працівників дипломатичної служби, 

то даний перелік варто доповнити санаторіями та земельними ділянками. 

Тобто інфраструктурна група – це система статичних елементів, які 

являють собою службовий житловий фонд, державні заклади охорони 
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здоров’я, санаторії, земельні ділянки тощо, цільове використання яких 

пов’язується із наданням соціального забезпечення публічним 

службовцям. Без інфраструктурних елементів реалізація більшості видів 

соціального забезпечення публічних службовців неможлива. 

До фінансової групи елементів належать джерела фінансування 

соціального забезпечення публічних службовців, тобто певні кошти, які 

спеціально накопичуються і виділяються на потреби соціального 

забезпечення публічних службовців. Як засвідчує аналіз норм чинного 

законодавства, головним елементом даної групи є, передусім, кошти 

Державного бюджету України. Наприклад, згідно з частиною 1 статті 139 

Закону України  «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-

VIII [113] суддя забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету 

України мантією та нагрудним знаком; згідно із статтею 23 Закону 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 

їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII [114] фінансове забезпечення витрат, 

пов’язаних із соціальним і правовим захистом військовослужбовців та 

членів їх сімей,  здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються в 

Державному бюджеті України на відповідний рік для Міністерства 

оборони України, розвідувальних органів України та інших центральних 

органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні військові 

формування та правоохоронні органи тощо. Більше того, вказівки на те, що 

розмір та умови надання соціального забезпечення публічним службовцям 

визначається Кабінетом Міністрів України, також є свідченням того, що 

воно фінансується коштом Державного бюджету України.  

Щодо пенсійного забезпечення різних категорій публічних 

службовців, таким елементом є кошти Пенсійного фонду України. Так, 

одразу декілька нормативно-правових актів, що врегульовують соціальне 

забезпечення окремих категорій публічних службовців, містять посилання 

на Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
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страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV [217]: стаття 90 Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92], стаття 86 Закону 

України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [110], стаття 40 

Закону України «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III 

[112]. Це переконливо підтверджує те, що пенсійне  забезпечення 

публічних службовців здійснюється саме за рахунок коштів Пенсійного 

фонду України. 

Ще одним елементом фінансової групи є кошти Фонду соціального 

страхування України, про що свідчать, зокрема, норми статті 141 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [113], 

згідно з якою обов’язкове державне страхування життя і здоров’я суддів 

здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [139]; норми частини 1 

статті 84 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII 

[110], відповідно до якої прокурор підлягає загальнообов’язковому 

державному соціальному страхуванню згідно із законодавством про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; норми статті 39 

Закону України «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III 

[112], якою закріплено загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування працівників дипломатичної служби тощо. 

Тому на підставі вищевикладеного зробимо висновок, що 

фінансовими елементами є сукупність видатків Державного бюджету 

України, Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування 

України, які спрямовуються на здійснення соціального забезпечення 

публічних службовців. Без фінансування соціального забезпечення 

публічних службовців його реалізація неможлива, адже більшість заходів 

передбачають саме матеріальне сприяння задоволенню потреб таких 

працівників. 
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Підсумовуючи дослідження групи статичних елементів 

структури соціального забезпечення публічної служби в Україні, 

виділимо наступні їх властивості:  

1) без існування кожного із виділених елементів соціальне 

забезпечення публічних службовців є неможливим;  

2) дані елементи являють собою фундамент існування усього 

інституту соціального забезпечення публічних службовців;  

3) їх заміна чи підміна неможливі; 

4) реалізація кожного із елементів здійснюється у тісному 

взаємозв’язку із іншими. 

Динамічними елементами виступають складові конкретних 

правовідносин щодо реалізації публічним службовцем свого права на 

соціальне забезпечення. До них, передусім, віднесемо коло осіб 

соціального забезпечення. У цьому колі надавачі соціального забезпечення 

є сталим елементом, чого не можна сказати про його отримувачів, яких 

значно більше і вони відзначаються певними  особливостями у кожному 

конкретному випадку. У науковій літературі суб’єктів права соціального 

забезпечення поділяють на три групи:  

1) суб’єкти, які отримують різні види соціального забезпечення;  

2) суб’єкти, які надають різні види соціального забезпечення;  

3) суб’єкти, які підтверджують факти, що мають юридичне значення 

для соціального забезпечення, при цьому відзначається, що останні дві 

групи можливо об’єднати в одну [125, с. 430].  

Таким чином, однією стороною правовідносин соціального 

забезпечення публічної служби є його отримувачі, а саме конкретні 

публічні службовці, у яких виникла необхідність щодо отримання 

додаткової допомоги від держави: державні службовці, судді, прокурори, 

військовослужбовці, представники дипломатичних представництв тощо, а 
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другою стороною виступають надавачі соціального забезпечення, до яких 

відноситься вся сукупність державних органів, які в межах своєї 

компетенції безпосередньо сприяють одержанню публічними 

службовцями встановлених форм забезпечення. Передусім, мова йде про  

суб’єктів, яких ми назвали «спеціалізованими» та «ситуативними». 

Мету соціального забезпечення публічної служби в Україні виразимо 

із урахуванням зроблених у даній роботі висновків. Отже, мета 

соціального забезпечення публічної служби в Україні полягає в 

задоволенні базових потреб публічного службовця як громадянина й 

професіонала і членів його сім’ї, вирівнюванні особистих доходів, 

встановленні гідного рівня життя та підтриманні особливого соціального 

статусу. 

Порядок надання соціального забезпечення є відмінним у кожному 

конкретному випадку та у законодавчих актах переважно не 

встановлюється, оскільки законодавець обмежується вказівкою «у 

випадках і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, може 

надаватися службове житло». Такі випадки і порядок раніше 

закріплювались у спеціально прийнятих підзаконних нормативно-правових 

актах, які нещодавно втратили чинність. Наприклад, надання службового 

житла державним службовцям врегульовувалось постановою Кабінету 

Міністрів України «Про надання державним службовцям службового 

житла, а також компенсації витрат на проживання та інших витрат у 

зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до 

іншого населеного пункту» від 18.07.2012 № 681 [232]. Проте на сьогодні 

єдиним нормативно-правовим актом, що врегульовує дане питання, є 

Житловий кодекс України [233].  

Із змісту його норм можна зробити висновок, що для окремих 

категорій державних службовців передбачено надання службових жилих 

приміщень, які призначаються для заселення осіб, які у зв’язку з 
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характером їх діяльності повинні проживати за місцем роботи або поблизу 

від нього, причому такі особи мають належати до категорій працівників, 

передбачених у Переліку категорій працівників, яким може бути надано 

службові жилі приміщення. Схожим чином забезпечують житлом і 

військовослужбовців.  

Аналізуючи інші види соціального забезпечення публічних 

службовців, звернемось до питання їх захисту. Так, порядок і підстави 

здійснення захисту окремих видів публічних службовців визначено 

Законом України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» від 23.12.1993 № 3781-XII [220]. У ньому, 

зокрема, встановлено, що захисту підлягають працівники суду і 

правоохоронних органів на підставі заяви працівника або його близького 

родича, звернення керівника відповідного державного органу чи 

отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, 

здоров’ю, житлу і майна публічного службовця. Далі приймається рішення 

про вжиття заходів забезпечення безпеки і відбувається їх реалізація.  

Іншими словами, порядок соціального забезпечення публічних 

службовців є наступним:  

1) наявність підстави до вжиття заходів соціального забезпечення 

(наприклад, заява самого публічного службовця);  

2) визначення питання, чи можливо застосувати такий захід до 

даного працівника (чи відноситься він до відповідної категорії публічних 

службовців);  

3) прийняття рішення керівником відповідного органу щодо 

застосування заходу соціального забезпечення до публічного 

службовця;    

4) реалізація даного рішення.   
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Підсумовуючи дослідження групи динамічних елементів 

структури соціального забезпечення публічної служби в Україні, 

зазначимо, що їх характеризують наступні особливості:  

1) ними є елементи правовідносин соціального забезпечення 

публічних службовців;  

2) кожен із елементів є динамічним в силу свого особливого 

характеру для кожного окремого випадку;  

3) порядок соціального забезпечення публічних службовців 

регламентовано нормами законодавства, проте це здійснено недостатньо 

чітко. 

Остання група елементів структури соціального забезпечення 

публічної служби в Україні – група варіативних елементів – вже була 

належним чином розкрита нами у даній роботі, тому проаналізуємо лише 

загальну сутність її складових:  

1) матеріальні елементи складає виплата надбавок, доплат, премій, 

винагород тощо;  

2) до побутових елементів відноситься забезпечення житлом, 

покращення житлових умов, продовольче, речове та інше забезпечення, 

першочергове встановлення квартирного телефону тощо;  

3) професійні елементи полягають у наданні робочого місця, що 

відповідає вимогам охорони праці, а також забезпеченні усіма 

необхідними заходами для здійснення службових функцій;  

4) пенсійний елемент складає пенсійне забезпечення публічних 

службовців;  

5) реабілітаційні елементи – це надання безкоштовного медичного 

обслуговування публічним службовцям та членам їх сімей;  

6) рекреаційними елементами є забезпечення санітарно-курортного 

оздоровлення публічних службовців та членів їхніх сімей;  
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7) ритуальні елементи – система заходів забезпечення членів сімей 

публічних службовців у разі настання їх смерті (загибелі) під час 

виконання службових обов’язків;  

8) компенсаційні елементи являють собою систему компенсацій 

публічним службовцям та членам їхніх сімей за нанесену шкоду та 

порушення їх прав у процесі перебування особи на публічній службі;  

9) охоронний елемент полягає у наданні державної охорони 

публічним службовцям та членам їхніх сімей. Іншими словами, у природі 

даної групи елементів перебуває сукупність конкретних визначених 

законом заходів соціального забезпечення публічних службовців.  

Таким чином, особливостями даної групи є те, що вони:  

1) є конкретним вираженням соціального забезпечення публічних 

службовців у формах та заходах;  

2) регламентуються як нормами Законів України «Про державну 

службу», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про 

дипломатичну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про соціальний 

і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» тощо, так і 

нормами спеціально прийнятих законів та підзаконних нормативно-

правових актів (Законів України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів» тощо). 

Підсумовуючи здійснене дослідження, варто зробити висновок про 

те, що нами встановлено розуміння соціального забезпечення публічних 

службовців не просто як теоретичну категорію, а як складний механізм, 

сформований із великої кількості елементів, які перебувають між собою у 

сталих динамічних зв’язках. Відсутність будь-якого з них унеможливить 

функціонування усього інституту. Дослідження засвідчило, що дане 
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питання недостатньо розроблене у науковій літературі, а на законодавчому 

рівні відсутня чіткість у регламентації діяльності окремих елементів. Саме 

тому загальнотеоретичні концепції, наближені за сутністю до 

досліджуваного явища, недоцільні для застосування у даному контексті, а 

ті, що відповідають за змістом об’єкту нашого дослідження, є відсутніми 

взагалі.  

У процесі дослідження нами сформовано трьохелементну структуру 

соціального забезпечення публічної служби в Україні, яку складають  

групи статичних, динамічних та варіативних елементів. Кожна із них має 

особливу, характерну лише їй, природу.  

Так, перша група – це сукупність елементів, що мають 

фундаментальне значення для інституту соціального забезпечення 

публічних службовців, оскільки встановлюють передумови для 

функціонування даного механізму. Друга група – динамічні елементи –

пов’язана із правовідносинами соціального забезпечення публічних 

службовців, а саме із тими складовими частинами, які визначають 

можливість застосування до працівника відповідних заходів. Самі ж 

заходи становлять третю групу елементів та поділені на відповідні 

узагальнюючі підгрупи.  

Із огляду на те, що реформа публічної служби наразі не  закінчена у 

нашій державі, у найближчому майбутньому можливі зміни у даній 

структурі, що обумовлює необхідність подальшого дослідження цього 

питання. 
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Висновки до Розділу 3 

 

1. Правовідносинами у сфері соціального забезпечення публічної 

служби є передбачені нормами Законів України «Про державну службу», 

«Про прокуратуру», «Про Національну поліцію, «Про дипломатичну 

службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей» тощо індивідуалізовані 

вольові суспільні відносини, що виникають, змінюються чи припиняються 

з приводу надання матеріального, побутового, професійного, пенсійного, 

реабілітаційного, рекреаційного, ритуального, компенсаційного, 

охоронного забезпечення публічним службовцям й членам їх сімей чи 

вирішення пов’язаних з ними процедурних питань з метою задоволення 

базових потреб публічного службовця як громадянина й професіонала і 

членів його сім’ї, вирівнювання особистих доходів, встановлення гідного 

рівня життя та підтримання особливого соціального статусу, учасники 

яких об’єднані кореспондуючими суб’єктивними правами і юридичними 

обов’язками, що встановлюють для публічного службовця вид і міру 

можливої поведінки, а для держави в особі державних органів – належної 

поведінки. 

2. До ознак правовідносин у сфері соціального забезпечення 

публічної служби відносяться наступні:  

1) правові відносини у сфері соціального забезпечення публічної 

служби є вольовими суспільними відносинами;  

2) правові відносини у сфері соціального забезпечення публічної 

служби є індивідуалізованими суспільними відносинами;  

3) правовідносини у сфері соціального забезпечення публічної 

служби є особливим різновидом суспільних відносин у сфері соціального 

забезпечення;  
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4) правові відносини у сфері соціального забезпечення публічної 

служби формуються на підставі норм Законів України «Про державну 

службу», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про 

дипломатичну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про соціальний 

і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» тощо;  

5) правові відносини у сфері соціального забезпечення публічної 

служби характеризуються особливою метою, відмінною від усіх інших 

категорій працівників. 

3. Сторонами правовідносин у сфері соціального забезпечення 

публічної служби в Україні є отримувачі та надавачі соціального 

забезпечення. Отримувачами соціального забезпечення виступають 

суб’єкти, які одержують різні види соціального забезпечення, тобто 

фізичні особи, котрі здійснюють діяльність на державних політичних 

посадах, посадах адміністративної, спеціалізованої та громадської служби, 

у тому числі на посадах судді, прокурора, перебувають на військовій, 

альтернативній (невійськовій), дипломатичній службі, працюють в органах 

місцевого самоврядування тощо та які є носіями суб’єктивних прав і 

обов’язків у сфері соціального забезпечення даних категорій. Надавачами 

соціального забезпечення є суб’єкти, які надають різні види соціального 

забезпечення, а саме державні органи, які виступають носіями 

суб’єктивних прав та обов’язків у сфері соціального забезпечення 

публічних службовців. 

4. Виникнення, розвиток та припинення правовідносин у сфері 

соціального забезпечення публічної служби в Україні пов’язується із 

наступними юридичними фактами:  

1) матеріальними юридичними фактами;  

2) побутовими юридичними фактами;  

3) професійними юридичними фактами;  
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4) пенсійними юридичними фактами;  

5) реабілітаційними юридичними фактами;  

6) рекреаційними юридичними фактами;  

7) ритуальними юридичними фактами;  

8) компенсаційними юридичними фактами;  

9) охоронними юридичними фактами. 

5. Виникнення правовідносин у сфері пенсійного соціального 

забезпечення публічної служби в Україні відбувається внаслідок звернення 

публічного службовця до компетентного органу за призначенням пенсії, 

розвиток здійснюється у процесі діяльності компетентних органів шляхом 

прийняття рішень, а припинення є можливим одразу у декілька способів:  

1) внаслідок смерті особи;  

2) у разі переходу даного права до неповнолітніх дітей припинення 

здійснюється у момент закінчення навчальних закладів, але не довше ніж 

до досягнення ними 23-річного віку;  

3) щодо інших членів сім’ї, які мають право на пенсію у разі втрати 

годувальника, передбачених нормою статті 37 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», припинення 

правовідносин у сфері пенсійного соціального забезпечення відбувається 

внаслідок їх смерті. 

Виникнення правовідносин у сфері компенсаційного соціального 

забезпечення публічної служби в Україні відбувається внаслідок звернення 

до відповідного органу чи посадової особи щодо надання соціального 

забезпечення, розвиток здійснюється шляхом прийняття рішень Кабінетом 

Міністрів України, а припинення – внаслідок поновлення особи у тих 

правах, які існували до моменту їх порушення. 

6. Структуру соціального забезпечення публічної служби в Україні 

становлять наступні складові:  
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1) група статичних елементів – інституційне забезпечення, на 

існуванні якого наголошується у науковій літературі і яке у сфері 

соціального забезпечення публічних службовців має свої особливості. 

Елементами статичної групи є:  

а) нормативно-правовий;  

б) інституційний;  

в) інфраструктурний;  

г) фінансовий;  

2) група динамічних елементів. Аналіз наукової літератури засвідчив, 

що соціальному забезпеченню публічної служби притаманний, передусім, 

елемент реалізації права публічного службовця на соціальне забезпечення. 

Динамічними елементами є складові конкретних правових відносин щодо 

реалізації публічним службовцем свого права на соціальне забезпечення. 

До них віднесено::  

а) коло осіб соціального забезпечення;  

б) мету соціального забезпечення;  

в) порядок надання соціального забезпечення;  

3) група варіативних елементів, яка включає наступні складові:  

а) матеріальний елемент;  

б) побутовий елемент;  

в) професійний елемент;  

г) пенсійний елемент;  

ґ) реабілітаційний елемент;  

д) рекреаційний елемент;  

е) ритуальний елемент;  

є) компенсаційний елемент;  
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ж) охоронний елемент. 
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РОЗДІЛ 4 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ 

СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 

 

4.1 Проблеми понятійно-категоріального апарату соціального 

забезпечення публічної служби 

   

 У системі соціального забезпечення державних службовців не менш 

важливу роль відіграє система правового регулювання надання такого 

забезпечення для працівників публічної служби. Оскільки правове 

регулювання праці державних службовців здійснюється різними 

нормативно-правовими актами, між використовуваними у цих актах 

термінами виникають певні практичні й теоретичні неузгодженості. 

Наведене не сприяє ні належному теоретичному осмисленню соціального 

забезпечення у сфері публічної служби, ні виробленню базових 

доктринальних підходів, на яких би ґрунтувалася наука та практика 

соціального забезпечення, ні практичному правозастосуванню та 

уніфікації підходів до регулювання соціального забезпечення різних 

категорій державних службовців. 

 З огляду на наявність сукупності цих проблем можемо стверджувати, 

що розробка проблем понятійно-категоріального апарату соціального 

забезпечення публічної служби в Україні є актуальною та 

характеризується значною практичною доцільністю. Результати розробки 

можна буде використати як у науці та навчально-виховному процесі, так і 

в законотворчій діяльності. При цьому основну увагу слід звернути на 

практичне трактування основних термінів у сфері соціального 

забезпечення публічної служби. Слід зазначити, що розбіжності у 

визначенні тих чи інших базових термінів та категорій повинні 
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обов’язково бути усуненими для подальшого наукового забезпечення 

вироблення державної політики в досліджуваній сфері. 

 Особливо на часі вирішити основні проблеми понятійно-

категоріального апарату у сфері публічної служби з огляду на те, що на 

даний момент відбувається трансформація усієї системи соціально-

забезпечувальних правовідносин за участю працівників публічної служби. 

Так, економічні та соціально-політичні умови вказують на необхідність 

забезпечення ефективної роботи державних службовців, створення 

мотиваційної складової, підвищення рівня якості службово-сервісної 

діяльності працівників публічної служби. Усе це необхідно досягти в 

умовах обмежених матеріальних ресурсів, а тому будь-які заходи із 

соціального забезпечення повинні бути адекватними соціально-

економічним, політичним та іншим умовам функціонування державної 

служби. Разом з тим, заходи соціального забезпечення й захисту 

працівників публічної служби можна вважати тим компенсуючим 

елементом, який здатен урівноважити інтереси працівників публічної 

служби та держави як роботодавця, зберегти цінні досвідчені кадри, 

зацікавити висококваліфікованих працівників у виконання роботи на 

посадах у сфері державної служби. Тому в цьому аспекті саме тлумачення 

термінів та категорій може розкривати основні функції, які той чи інший 

інститут соціального забезпечення виконує у системі вказаних 

правовідносин. 

 Базові аспекти соціального забезпечення як у загальнотрудовій 

сфері, так і у більш вузькій сфері – публічній службі – досліджувалися у 

працях багатьох науковців, а саме: В.В. Безусого, Н.Б. Болотіної, О.Т. 

Барабаша, М.І. Іншина, К.Ю. Мельника, П.Д. Пилипенка, В.Г. Ротаня, 

Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої, В.І. Щербини, О.М. Ярошенка та інших. 

Проте понятійно-категоріальний апарат, що напрацьований науковцями до 

кінця не є однозначним у тлумаченні сутності та змісту тих чи інших 
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термінів, які використовуються у соціально-забезпечувальних 

правовідносинах. Тому продовжимо дослідження соціально-

забезпечувальних відносин у сфері публічної служби крізь призму 

використовуваних у науці категорій та термінів, окреслимо та спробуємо 

вирішити базові проблеми у наведених сферах суспільного життя. 

 Слід згадати, що соціальне забезпечення працівників публічної 

служби як поняття викликає проблематику в частині визначення його 

змісту [234, 235, 236, 237, 238]. Так, забезпечення передбачає надання 

певних засобів, необхідних для вчинення тих чи інших дій, досягнення 

цілей, здійснення життєдіяльності тощо. Відповідно, певна 

полісемантичність цього терміна спричиняє виникнення деяких проблем 

щодо розуміння його змісту, розмежування з іншими наближеними 

термінами, законодавчого використання поняття «соціальне забезпечення» 

як юридично-семантичної конструкції. 

Тлумачний словник розкриває поняття «забезпечення», насамперед, 

як матеріальні засоби до існування [239, с. 17].  

Однак, на нашу думку, йдеться не лише про засоби до існування, але 

й про всю сукупність інструментів і засобів, які може використати 

публічний службовець як для організації свого особистого та сімейного 

побуту, так і для здійснення професійної діяльності. Тому в науці та 

законодавстві використовуються такі поняття, як матеріально-технічне, 

соціальне, соціально-побутове, інше забезпечення, які слід чітко 

розмежовувати, адже саме поняття «соціальне забезпечення» є базовим для 

відповідної галузі правової науки та відповідного законодавства.  

 У вже цитованому словнику української мови зазначається, що під 

соціальним забезпеченням необхідно розуміти систему державних заходів, 

спрямованих на подання матеріальної допомоги громадянам, що вийшли 

на пенсію, захворіли, втратили працездатність і т. ін. [239, c. 17]. Таким 

чином, йдеться про той чи інший захист громадян, які його потребують в 
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міру об’єктивних соціальних, біологічних, економічних та інших обставин. 

За загальним правилом такий підхід можна було б зберегти для 

соціального забезпечення працівників публічної служби. Однак у міру 

того, що законодавством встановлюються певні особливості такого 

соціального забезпечення та його правового регулювання, можемо 

стверджувати про наявність певних особливих функцій системи 

соціального забезпечення державної служби. Тому вважати соціальне 

забезпечення публічної служби класичним соціальним забезпеченням, не 

наділяючи його певною компенсаційною та мотиваційною природою, було 

б помилковим. 

Ефективність праці – це підсумок цілеспрямованої діяльності 

людини. Ефективною можна вважати працю, якщо в результаті її 

застосування досягається максимальний результат при мінімальних 

витратах праці [240, с. 118]. Результатом варто вважати отриманий дохід 

внаслідок реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг. 

Продуктивність праці – це найважливіший із показників ефективності 

праці, що виражається відношенням виробленої продукції (послуг) до 

відповідних витрат безпосередньої, живої праці [241, с. 89]. Інтенсивність 

праці – ступінь напруженості праці в процесі виробництва. Цей показник 

характеризує витрати фізичних та нервових зусиль, які потрібні 

працівникові для виконання своєї роботи [242, с. 59-60]. Якість праці – це 

сукупність властивостей процесу трудової діяльності, зумовлених 

здатністю і прагненням працівника (колективу) виконувати певне завдання 

відповідно до встановлених вимог [243, с. 67]. 

Роль, яку виконують працівники публічної служби, надзвичайно 

цінна для підтримки функціонування держави на задовільному для 

громадян рівні у всіх сферах життєдіяльності останньої. Тому соціальне 

забезпечення містить у собі мотиваційну складову. 
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Ставлення до праці – це головний показник рівня соціальної 

активності, громадської зрілості людини. Тільки в праці проявляється 

талант, здібності, схильності людини. Корисна, сумлінна праця будується 

на фундаменті свідомої дисципліни, яка потребує вимогливості до себе. 

Правова держава передбачає свідоме дотримання законів. Держава 

спочатку створила умови для виховання дисциплінованої людини, яка буде 

добре працювати і будувати фундамент правової держави [244, с. 58]. 

Мотивація праці (від франц. motive – спонукання) – форма 

внутрішньої винагороди, спонукання до активної роботи, заснована на 

задоволенні важливих потреб людини (визнання, самореалізація, 

належність до «значущих інших») [245, с. 118]. Мотиви не завжди чітко 

усвідомлюються, але обов’язково відчуваються (переживаються) як дещо 

значуще, цінне. Службова кар’єра або самореалізація є чимось цінним для 

людини, тому вони і виступають внутрішніми спонуканнями до дій. 

Мотиви тісно пов’язані з цінностями й ціннісними настановами [246, с. 

40]. 

Мотивація в загальному розумінні – це сукупність рушійних сил, що 

стимулюють людину до виконання певних дій [247, с. 185]; залежно від 

поведінки людини – це процес свідомого вибору нею того чи іншого типу 

дій, що визначаються комплексним впливом зовнішніх і внутрішніх 

чинників [248, с. 90]; в управлінні – це функція керівництва, котра полягає 

у формуванні у працівників стимулів до праці, а також у довготерміновому 

впливі на працівника з метою зміни заданих параметрів структури його 

ціннісних орієнтацій та інтересів, формування відповідного мотиваційного 

ядра і розвитку на цій основі трудового потенціалу [249, с. 227].  

Мотивація справляє визначальний вплив на трудову активність через 

цільову спрямованість і характер організації праці й виробництва, 

формування у працівника його ціннісних орієнтацій, усвідомлення його 
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місця в суспільному виробництві, системі потреб та інтересів [250, с. 82]. 

Оскільки мотиваційні відносини виникають між суб’єктами у зв’язку із 

здійсненням ними трудової діяльності (праці), слід розглянути основні 

властивості, якості й чинники, які визначають трудову діяльність. 

Природними властивостями, параметрами трудової діяльності, праці як 

процесу, що здійснюється у взаємодії між людиною і природою, виступають 

енергія, інформація, маса, час, тривалість, сила, швидкість протікання 

трудових процесів тощо [251]. Залежно від цих параметрів види трудової 

діяльності розрізняються за тяжкістю, складністю, інтенсивністю, 

монотонністю, інформативністю та ін. Кожна з цих категорій 

характеризується своїм змістом [252, с. 32]. 

Внаслідок мотивації у працівників публічної служби формуються 

правові стимули до виконання своєї службово-трудової діяльності у 

якнайкращій формі. 

Цінність правових стимулів вбачається в їхніх специфічних 

ознаках, зокрема в тому, що: 

– вони пов’язані із сприятливими умовами для здійснення власних 

інтересів особи, оскільки виражаються в обіцянці чи наданні цінностей; 

– оголошують про розширення обсягу можливостей, свободи, адже 

формами прояву правових стимулів виступають суб’єктивні права, законні 

інтереси, заохочення; 

– являють собою позитивну правову мотивацію; 

– спрямовані на впорядковану зміну суспільних відносин, виконують 

функції їх розвитку та вдосконалення [253, с. 19-20]. 

Правовий стимул – це не тільки внутрішній спонукальний фактор, 

елемент суб’єктивної сторони поведінки, але й зовнішній фактор, який 

закладено у законодавстві та впливає на особу ззовні, створюючи при 

цьому умови для задоволення її потреб та інтересів [254, с. 33-34]. 
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Правовий стимул спрямовується на задоволення потреб та інтересів, 

спонукає до активних дій, зацікавлюючи особу в досягненні 

стимулюючого результату, забезпечує мотивацію правомірної поведінки, 

дає можливість вибору варіанта правомірної поведінки, виступає як 

суб’єктивним (внутрішнім), так і об’єктивним (зовнішнім) фактором, 

який спонукає до дії і впливає на інтереси особи. Він може виражатися як 

в позитивних, так і в негативних правових засобах впливу, є ефективним 

засобом впливу на поведінку особи з боку інших осіб, суспільства, 

держави, інформує про наслідки правомірної поведінки [255, с. 55].  

Ще донедавна основною мотивацією працівників публічної служби 

до здійснення відповідної трудової діяльності в умовах не зовсім 

конкурентних зарплат була належна система соціального забезпечення 

державних службовців. Тому, крім соціальної функції, система 

соціального забезпечення державних службовців, безумовно, відіграє 

відповідну компенсаційну та заохочувальну роль для праці у сфері 

державної служби. Таким чином, розуміння соціального забезпечення слід 

віднести до загальної системи соціального, правового й економічного 

забезпечення та захисту державних службовців. З огляду на це доцільно 

виробити єдиний підхід до правової політики у сфері соціального 

забезпечення публічної служби, зокрема і в частині законодавчого 

уніфікованого підходу до визначення відповідних термінів. 

С.О. Устинов зазначав, що під соціальним забезпеченням необхідно 

розуміти організаційно-правову діяльність держави, спрямовану на 

матеріальне забезпечення громадян у випадку настання обумовлених 

законодавством соціальних ризиків за рахунок фондів соціального 

страхування та виплат із Державного і місцевих бюджетів та інших 

передбачених законодавством коштів [256, с. 93–94]. Таким чином, 

соціальне забезпечення включає в себе як загальне забезпечення, 

передбачене законодавством України, так і спеціальні виплати соціального 
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характеру, які можуть виплачуватися на користь державних службовців. 

Проте вказівка виключно на «діяльність держави» у сфері соціального 

забезпечення, якщо її використовувати до усіх категорій найманих 

працівників та громадян, видається не у повній мірі актуальною, оскільки 

на сучасному етапі частину послуг (діяльності) із соціального 

забезпечення планується передати до відання приватних суб’єктів. У 

майбутньому це може стосуватися і соціального забезпечення працівників 

публічної служби.  

П.В. Галаганов вважає, що соціальне забезпечення є одним із 

способів розподілу частини валового внутрішнього продукту шляхом 

надання громадянам матеріальних благ з метою вирівнювання їхніх 

особистих доходів у випадках настання соціальних ризиків за рахунок 

коштів цільових фінансових джерел в обсязі та на умовах, суворо 

нормованих суспільством, державою, для підтримки їх повноцінного 

соціального статусу [177, с. 416]. Отже, соціальне забезпечення в науці 

пов’язують не лише з соціальними ризиками, але й з певним 

вирівнюванням розподілу благ у суспільстві. У сфері публічної служби 

таке вирівнювання, на наше переконання, має компенсаційний та 

мотиваційний характер і забезпечує додаткові гарантії у сфері соціального 

забезпечення, що можуть бути фактором, який мотивуватиме особу до 

побудови кар’єри у сфері державної служби. 

 Самих підходів до визначення поняття соціального забезпечення, що 

наявні у науці, можна навести безліч. Основна суть зводиться до того, що 

різні науковці, визначаючи це поняття, переглядають роль та 

функціональне спрямування соціального забезпечення в системі державної 

служби України, по-різному відображаючи ту чи іншу роль соціального 

забезпечення. Такий же підхід знайшов своє втілення і в законодавстві 

України, в якому в залежності від законодавчого акта в розрізі тих чи 

інших категорій службовців публічної служби розуміння соціального 
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забезпечення відрізняється, у тому числі й складом цього поняття. Більш 

того, використовуються різні терміни для позначення одних і тих самих 

понять. 

Так, базовий Закон України «Про державну службу» у розділі VI 

«Оплата праці, заохочення і соціальні гарантії» врегульовує питання 

заробітної плати, відпусток, матеріально-побутового забезпечення, 

створення належних умов праці [92]. Звернемо увагу на те, що соціальні 

гарантії як широкий термін у цьому випадку відповідно до думки 

законодавця включатиме, зокрема, і питання соціально-побутового 

забезпечення державних службовців. Тому в цій частині законодавець 

вважає соціальне забезпечення частиною соціальних гарантій, які держава 

як роботодавець надає державним службовцям, що в цьому випадку 

виступають у статусі працівників. 

У даному контексті використовується саме термін «соціально-

побутове забезпечення», яким позначаються соціально-забезпечувальні 

відносини [92]. Це, на нашу думку, вказує на те, що державний службовець 

не лише забезпечується у соціальному плані, але й на законодавчому рівні 

отримує гарантію стосовно вирішення проблем побутового характеру, з 

якими може зіткнутися та чи інша особа. 

На наш погляд, соціальне забезпечення як термін включає також і 

забезпечення побутове, якщо таке передбачено відповідним законодавчим 

актом щодо кожного окремого державного службовця. А.А. Казанчан, 

зокрема, вказував, що послуги побутового характеру є видом соціального 

забезпечення. До таких послуг науковець відносив житлові, комунальні 

послуги, транспортні послуги, послуги щодо ремонту будинків, 

встановлення телефонів, при цьому відповідний перелік не був вичерпним 

[257, c. 8].  

Тому у цьому плані ми солідарні із думкою науковця та можемо 

зазначити, що побутові послуги включаються у поняття «соціальне 
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забезпечення», що робить законодавче означення слова «побутове» 

субсидіарним та таким, що використано виключно з тією метою, щоб 

підкреслити побутову складову соціального забезпечення у сфері 

державної служби. Ми не заперечуємо проти такого підходу, однак 

питання соціально-забезпечувальних відносин не повинно розглядатися 

вужче, тобто виключно у контексті соціального забезпечення державних 

службовців. 

У розумінні вищезазначеного Закону України «Про державну 

службу» соціально-побутове забезпечення державних службовців включає 

забезпечення державного службовця службовим житлом та надання 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань [92]. 

Отже, в даному випадку під соціально-побутовим забезпеченням 

законодавець має на увазі додаткові соціальні виплати/гарантії як 

грошового, так й іншого характеру, які надаються державним службовцям 

незалежно від заробітної плати для покриття їх побутових потреб. При 

цьому це побутове забезпечення має як ризикований характер (вирішення 

соціально-побутових питань), так і характер соціально-компенсаційний, 

який полягає у забезпеченні належного соціально-економічного становища 

державного службовця шляхом надання йому житла. Воно може 

надаватися як за рахунок державного/комунального житлового фонду, так 

і в порядку грошової компенсації за винаймання житлового приміщення. 

Остання форма є більш поширеною.  

Що ж стосується такої складової соціально-побутового забезпечення 

як вирішення соціально-побутових питань, то підстави надання такої 

допомоги на нормативно-правовому рівні чітко не визначено, що 

ускладнює розуміння цього поняття як складового елемента іншого 

поняття – «соціально-побутове забезпечення». Так, постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державним 

службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 
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питань» визначається, що державним службовцям матеріальна допомога 

може надаватися один раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної 

плати на підставі особистої заяви. Рішення про надання матеріальної 

допомоги державним службовцям приймається керівником державної 

служби у державному органі в межах затвердженого фонду оплати праці 

[258]. Жодних підстав, умов та інших аспектів, які б характеризували 

сутність цього елемента соціально-побутового призначення, у 

законодавстві не встановлено. Це створює, по-перше, корупційні ризики 

при призначенні та виплаті матеріальної допомоги, по-друге, може 

призводити до втрати самої сутності такої допомоги, яка повинна була б 

надаватися у випадку настання соціальних ризиків. Без визначення поняття 

та умов надання соціальної допомоги вона може набути характеру так 

званої «додаткової премії» та складової заробітної плати. 

Тому для вирішення зазначеної проблеми необхідно, по-перше, 

визначити підстави надання матеріальної допомоги, спрямованої на 

усунення побутових проблем, по-друге, виробити дефініцію поняття 

«матеріальна допомога», що розкриватиме сутність такої допомоги. 

Важливість надання законодавчого визначення наведеному терміну 

полягає у тому, що воно відображатиме всі випадки соціальних ризиків, з 

якими може зіткнутися державний службовець чи будь-який інший 

працівник публічної служби, а також розуміння спрямованості такої 

соціальної допомоги, що дозволить уникнути необґрунтованих виплат. 

У першу чергу, ми б замінили у Законі України «Про державну 

службу», постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань» та інших законодавчих актах 

формулювання «матеріальна допомога на вирішення побутових питань» на 

формулювання «матеріальна допомога на вирішення побутових проблем». 

Це більш конкретно вказувало б на сутність таких виплат, які повинні бути 
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пов’язані із соціальними ризиками, обумовленими тимчасовим скрутним 

матеріальним становищем, а не виплачуватися для задоволення 

додаткових потреб економічного характеру працівників публічної служби. 

З огляду на відсутність визначення поняття матеріальної допомоги у 

базовому Законі, з урахуванням попередньо наведених пропозицій щодо 

заміни вказаного терміна, пропонуємо ч. 2. ст. 54 Закону України «Про 

державну службу» доповнити положенням, яке б закріплювало дефініцію 

поняття «матеріальна допомога на вирішення побутових проблем» такого 

змісту: «Це особливий вид соціальних гарантій державних службовців, 

який полягає у наданні грошової допомоги працівникам, які через життєві 

обставини опинилися у скрутному матеріальному становищі». 

 У свою чергу, ч. 2 Порядку надання державним службовцям 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань» доповнити 

наступним формулюванням: «Умовами надання матеріальної допомоги на 

вирішення побутових проблем є:  

1) хвороба державного службовця або його близького родича, що 

проживає з ним в одній сім’ї;  

2) необхідність покращити санітарно-гігієнічні умови у житлі 

державного службовця;  

3) зміна житла державним службовцем внаслідок необхідності 

покращення житлових та санітарно-гігієнічних умов або ж внаслідок 

дострокового розірвання договору оренди житлового приміщення 

орендарем;  

4) необхідність оплати навчання неповнолітніх дітей державного 

службовця;  
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5) смерть близького родича державного службовця, який брав участь 

у веденні спільного домашнього господарства;  

6) інші несприятливі обставини, які негативно позначаються на 

матеріально-побутовому становищі державного службовця».  

Продовжуючи аналіз самого поняття соціального забезпечення у 

сфері публічної служби та його складу, доцільно навести думку                      

В.І. Хвесюка, який на основі вивчення чинного законодавства виділив такі 

форми соціального забезпечення:  

1) державне обов’язкове особисте страхування;  

2) державне пенсійне забезпечення;  

3) державна соціальна допомога [259, c. 127]. З цим частково 

погоджуємось за винятком одного застереження – коли мова йде про 

страхування, слід вказати, що таке страхування є соціальним. Без 

зазначеного уточнення можна прийти до хибного висновку, що йдеться 

про будь-яке інше комерційне страхування соціальних ризиків, яким може 

піддаватися працівник публічної служби. Ми ж розуміємо під соціальним 

страхуванням саме страхування в системі загальнообов’язкового 

страхування, яке, на нашу думку, охоплюється поняттям соціального 

забезпечення. Крім цього, ми б рекомендували відмовитись від визначення 

пенсійного забезпечення як державного, адже не виключається заміна 

скасованих переваг та пільг державних службовців у сфері пенсійного 

забезпечення приватними пенсійними програмами, які, зокрема, 

здійснюватимуться приватними пенсійними фондами. 

Проте в інших законодавчих актах замість понять «соціальне 

забезпечення» або «соціально-побутове забезпечення» (як це 

сформульовано у Законі України «Про державну службу») вживаються 

інші терміни для позначення відповідних суміжних категорій, на які 

доцільно звернути окрему увагу. 
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Так, новий Закон України «Про прокуратуру» у розділі IX 

використовує поняття «соціальне та матеріально-побутове забезпечення 

прокурора та інших працівників органів прокуратури» [110], що ніби 

призводить до його поділу на дві складові. Попередньо хочемо зазначити, 

що не у повній мірі погоджуємось із термінологічним підходом у цьому 

контексті, оскільки матеріально-побутове забезпечення, принаймні у тому 

розумінні, в якому воно використовується в соціально-забезпечувальних 

відносинах у сфері публічної служби, доцільно розглядати як частину 

більш широкого поняття – соціального забезпечення, а не розмежовувати 

ці поняття. Крім цього, проаналізуємо інститути, які встановлені в 

наведеному розділі Закону України «Про прокуратуру», щоб визначити, 

які саме з них законодавець відносить до складу поняття соціального 

забезпечення та матеріально-побутового забезпечення. 

Як не дивно, у цьому розділі врегульовуються, зокрема, питання 

заробітної плати та відпустки прокурора. З цього можна зробити висновок, 

що законодавець нібито включає питання регулювання заробітної плати та 

відпустки прокурора до питань соціального забезпечення. Такий підхід, з 

нашої точки зору, концептуально неправильний, адже заробітна плата як і 

питання оплачуваної відпустки не включаються до категорії соціального 

забезпечення, а є платою за здійснювану прокурорами працю. Безумовно, 

регулювання заробітної плати та визначення фіксованого його розміру 

пропорційно до прожиткового мінімуму для працездатних громадян є 

трудоправовою гарантією, яка визначає, зокрема, трудовий та соціальний 

статус прокурора. Однак у такому разі більш доцільно було б визначити 

відповідні правові інститути як «соціальні гарантії», а не як «соціальне 

забезпечення». У науковій літературі правові гарантії трактуються як 

встановлені законом засоби безпосереднього забезпечення, використання, 

дотримання, виконання і правильного застосування норм права [260, с. 
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123]. Цей термін, на наше переконання, більш відповідає зазначеній 

ситуації. 

Враховуючи наведене, зауважимо, що підхід до структурування 

законодавчого акта більш обґрунтованим виглядає у попередньо 

аналізованому Законі України «Про державну службу». Хоча розуміємо, 

що назви розділів є доволі умовними та не  завжди можуть містити 

нормативний зміст, однак ними потрібно коректно охоплювати повністю ті 

питання, які регулюються відповідним розділом нормативно-правового 

акта. У нашому ж випадку структура Закону України «Про прокуратуру», а 

саме назва розділу IX, дозволяє більш розширено трактувати сутність 

поняття «соціальне забезпечення», розмиваючи його. 

З огляду на наведене, зробимо висновок про те, що більш доцільно 

було б назву розділу IX Закону України «Про прокуратуру» сформулювати 

у такому вигляді: «Оплата праці, час відпочинку і соціальне забезпечення 

прокурорів та працівників прокуратури». Це б виключило певну 

теоретичну проблематику щодо понятійно-категоріального апарату 

соціального забезпечення. 

Розглядаючи інші елементи соціального забезпечення на прикладі 

Закону України «Про прокуратуру», слід зазначити, що Закон, поряд із 

іншими категоріями, використовує поняття «матеріально-побутове 

забезпечення». З приводу його співвідношення з терміном «соціальне 

забезпечення», нами вже зроблено відповідний висновок. Сам 

аналізований Закон матеріально-побутове забезпечення прокурорів 

трактує як поліпшення побутових умов, надання послуг медичного 

забезпечення, надання матеріальної допомоги на вирішення побутових 

проблем. Закон України «Про державну службу» таке забезпечення 

визначає як «соціально-побутове» [92; 110]. Останнє формулювання, з 

нашої точки зору, є точнішим, адже воно у повній мірі відповідає саме 

соціальним аспектам забезпечення, що надається прокурорам.  
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Зокрема ч. 1 ст. 83 Закону України «Про прокуратур» встановлює, 

що після призначення на посаду прокурор, який потребує поліпшення 

житлових умов, забезпечується службовим житлом за місцем знаходження 

прокуратури. Відповідно до ч. 2 наведеної статті прокурор та члени його 

сім’ї користуються в установленому порядку безоплатним медичним 

обслуговуванням у державних закладах охорони здоров’я. Члени сім’ї 

прокурора, які проживають разом з ним, обслуговуються у тих медичних 

закладах, що й прокурор. Згідно із положеннями ч. 3 прокурору може 

надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових 

питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати 

прокурора [110]. Таким чином, окреслені послуги, на нашу думку, мають 

саме соціальне спрямування та допомагають забезпечити належний 

соціальний статус прокурора, а отримання якихось матеріальних благ 

відіграє у даному випадку другорядну роль. 

Також у законодавстві у контексті інститутів соціального 

забезпечення публічної служби використовується поняття «соціальний 

захист». Так, згідно з ч. 1 ст. 84 Закону України «Про прокуратуру» 

прокурор підлягає загальнообов’язковому державному соціальному 

страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. Відповідно до ч. 2  даної статті 

поховання прокурора, який загинув (помер) у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків, або звільненого з посади, який помер внаслідок 

заподіяння тілесних ушкоджень або іншої шкоди здоров’ю, пов’язаних з 

виконанням службових обов’язків, здійснюється за рахунок коштів, що 

виділяються органам прокуратури у порядку та розмірах, встановлених 

Кабінетом Міністрів України. За сім’єю загиблого зберігається право на 

одержання житла на умовах і підставах, що існували на час загибелі 

прокурора. Відповідно до ч. 3 цієї статті за пенсіонерами і членами їхніх 

сімей зберігаються гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом 
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та іншими законодавчими актами. Пенсіонери і члени їхніх сімей, що 

проживають разом із ними, мають також право на безкоштовне медичне 

обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на 

обліку до виходу прокурора на пенсію. Ст. 85 цього Закону також регулює, 

зокрема, питання надання майна військовим прокурорам, необхідного для 

виконання ними своїх функцій у межах військової служби [110]. На 

підставі аналізу вищенаведених положень можемо зробити висновок, що 

законодавець у поняття захисту включає різні категорії, які у повній мірі 

чи частково складають зміст поняття соціального забезпечення. Зрозуміло, 

що захист передбачає певне порушення прав та законних інтересів 

працівників або ж негативні наслідки для їх матеріального становища, 

однак відмежовувати це поняття від категорії соціального забезпечення 

видається доволі проблематичним. Сама ж категорія «соціальний захист» 

вказує на встановлення інститутів, які протидіють певним соціально-

негативним явищам-ризикам. 

М.І. Іншин, порівнюючи поняття й правову природу категорій 

«соціальний захист» і «соціальне забезпечення», стверджував, що перше за 

обсягом та змістом є ширшим від іншого [95, с. 26]. Такий висновок також 

співвідноситься із положеннями законодавства, що наведені вище. Однак 

ми вважаємо, що більш доцільно, розкриваючи соціально-забезпечувальні 

відносини, прийти до моністичного трактування термінів, що визначені у 

законодавстві, та їх використання для позначення тотожних за змістом 

явищ. У цьому контексті розмежувати зазначені поняття можна на підставі 

певної спрямованості та функціональної природи – соціальне забезпечення 

полягає у більшій спрямованості на економічне стимулювання працівників 

публічної служби та є додатковим заохоченням і економічним благом 

поряд із заробітною платою. Захист, у свою чергу, передбачає протидію 

саме негативним соціально-економічним явищам, які можуть стосуватися 

публічної служби, та їх запобігання. Тому в цьому контексті захист 
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доцільно застосовувати саме у тих сферах, де може мати прояв певний 

ризик соціально-економічного характеру. 

С.М. Синчук зазначав, що соціальний захист у широкому значенні 

цього терміна є окремою ланкою суспільних відносин, сформованих у 

державно організованому суспільстві з метою забезпечення достатніх 

можливостей особи для її всебічного розвитку та нормальної 

життєдіяльності [261, с. 13; 262]. Таким чином, захист визначається крізь 

призму забезпечення. Проте аналогічно забезпечення можна визначати 

крізь призму захисту, адже наданням того чи іншого додаткового 

забезпечення працівникам публічної служби держава також захищає їх від 

певних потенційних негативних явищ соціального чи економічного 

характеру. 

В.В. Безусий під соціальним захистом державних службовців 

розглядає діяльність держави щодо встановлення та реалізації гарантій 

соціально-економічних і соціально-культурних прав державних 

службовців з метою досягнення належного рівня соціальної захищеності 

кожного державного службовця та в установлених законом випадках 

членів його сім’ї, яку спрямовано на забезпечення процесу формування і 

розвитку професійних якостей та задоволення матеріальних і моральних 

потреб згідно з тим соціально-правовим статусом, який вони посідають у 

суспільстві [263, с. 215-216]. Отже, захист, гарантії та забезпечення є 

взаємопов’язаними одна з одною категоріями, які за своїм складом 

частково співпадають. Підставою ж для їх розмежування є переважна роль 

та функції, які виконує той чи інший соціально-забезпечувальний інститут. 

Тому, повертаючись до вищенаведених тез, ми вважаємо, що все таки 

стверджувати, що поняття «захист» є ширшим за поняття «соціальне 

забезпечення» та відповідні гарантії, можна лише в контексті аналізу 

окремих соціально-забезпечувальних відносин. Проте зазвичай 

забезпечення розкриватиметься як ширша категорія. 
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Також варто навести думку С.О. Устинова, який, базуючись на думці 

П.М. Рабіновича [264, с. 61-63], зазначає, що термін «соціальне 

забезпечення» є більш точним, ніж «соціальний захист». Науковець 

наводить у цьому контексті наступні аргументи. По-перше, тому що у 

сенсі забезпечення прав і свобод (а отже, і потреб людини) поняття 

«соціальне забезпечення» є ширшим, більш містким і включає три 

елементи (напрями) державної діяльності щодо створення умов для 

здійснення прав і свобод людини:  

1) сприяння реалізації прав і свобод, що здійснюється шляхом 

позитивного впливу на формування їх загальносоціальних гарантій;  

2) охорона прав і свобод людини шляхом вжиття заходів, зокрема 

юридичних, для запобігання порушенню прав і свобод, профілактики;  

3) захист прав і свобод людини (відновлення порушеного 

правомірного стану, притягнення порушників до юридичної 

відповідальності). Отже, забезпечення прав людини – це створення 

соціальних умов, необхідних для використання цих прав, а захист є лише 

одним із його складових елементів. По-друге, термін «забезпечення» 

видається більш прийнятним, оскільки слово «захист» асоціюється з 

якоюсь тимчасовою дією, яка має закінчитись, як тільки мине загроза. Що 

ж стосується забезпечення – це тривалий процес, який має сталий характер 

і не залежить від тимчасових життєвих ускладнень [256, с. 92-93]. З 

наведеними аргументами вченого погоджуємось у повній мірі, не 

виключаючи можливість використання терміна «соціальний захист» у 

законодавстві та в науці. Однак саме використання даного поняття 

повинно здійснюватися у якості елемента та частини соціального 

забезпечення як більш широкої та стабільної складової. 

Проте не лише доктрина не є моністичною у питанні розмежування 

та складу понять соціального захисту і забезпечення, таким є і 

законодавство України. Так, підхід, відмінний від аналізованих вище 
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законодавчих актів, міститься у Законі України «Про Національну поліцію 

України». У розділі IX даного законодавчого акта це поняття визначено як 

«соціальний захист поліцейських», а в його межах розглядаються, зокрема, 

такі види соціального забезпечення, як медичне забезпечення 

поліцейських, житлове забезпечення поліцейських, одноразова грошова 

допомога в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, 

пенсійне забезпечення поліцейських тощо [111; 265, с. 269; 266]. Таким 

чином, соціальне забезпечення розглядається у цьому акті як елемент 

забезпечення, а не навпаки. Хоча такий підхід не вважаємо принципово 

неправильним, однак, виходячи із проведеного вище аналізу, ми 

схиляємось до використання поняття соціального забезпечення у 

відповідних законодавчих актах як найбільш широкого.  

Також у даному законодавчому акті законодавець використовує 

поняття «грошове забезпечення». Однак його не слід включати у контекст 

поняття соціального забезпечення (чи відповідного соціального захисту), 

оскільки за суттю це поняття вжито у розумінні заробітної плати та її 

гарантій, що надаються на законодавчому рівні. В інших законодавчих 

актах [267; 268] використовується ще поняття «фінансове забезпечення», 

проте останнє стосується саме фінансування державного органу, я не 

соціально-забезпечувальних відносин між цим органом як роботодавцем та 

працівниками. Однак належне фінансове забезпечення визначає 

можливість надання соціального забезпечення, яке згідно із 

законодавством передбачено тим чи іншим службовцями публічної 

служби. Це ж стосується і терміна «матеріально-технічне забезпечення», 

який використовується для позначення забезпечення державного органу 

необхідними засобами (приладдям) для виконання функцій його 

працівниками. Усе наведене ще раз вказує на необхідність обрання 

єдиного терміна, який характеризуватиме широке коло саме соціально-
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забезпечувальних відносин у сфері державної служби та не викликатиме 

двозначності чи неточності у його трактуванні. 

Ще одним концептуальним терміном, який потребує встановлення та 

визначення, є поняття «правовий захист», яке, окрім того, необхідно ще й  

розмежувати з поняттям «соціальний захист». Одним із законодавчих 

актів, у якому використовуються обидва поняття як основа, є Закон 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 

їх сімей». У цьому законодавчому акті міститься визначення поняття 

«соціальний захист військовослужбовців», під яким мають на увазі 

діяльність (функцію) держави, спрямовану на встановлення системи 

правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію 

конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних 

потреб військовослужбовців відповідно до особливого виду їх службової 

діяльності, статусу в суспільстві, підтримання соціальної стабільності у 

військовому середовищі [269; 270; 271; 272]. Це право на забезпечення їх у 

разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, у старості, а 

також в інших випадках, передбачених законом [114]. Однак ні з даного 

визначення, ні з подальшої структури та понятійно-категоріального 

апарату цього законодавчого акта не випливають підстави для 

розмежування досліджуваних категорій. У цьому контексті слід вкотре 

звернутись до позиції М.І. Іншина, який визначає соціальний захист 

державних службовців як сукупність нормативно закріплених економіко-

матеріальних гарантій, що надають їм додаткові пільги чи права та 

забезпечують механізм реалізації і захисту останніх. У свою чергу, під 

правовим захистом державного службовця науковець розуміє систему 

правових гарантій їх правового статусу, закріплену в законодавчих та 

підзаконних актах, а також діяльність уповноважених органів (посадових 

осіб) щодо їх реалізації, спрямовану на забезпечення недоторканності 
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державного службовця, можливості здійснення його прав, виконання 

обов’язків і ліквідації наслідків їх порушень шляхом застосування 

правового примусу [95, с. 30]. Таким чином, якщо соціальний захист чи 

відповідне забезпечення має більше економічний зміст, то правовий захист 

стосується прав працівника публічної служби та їх забезпечення, у тому 

числі і захисту прав на певні соціально-економічні пільги та блага, 

передбачені законодавством. Тому термін «правовий захист» має більше 

юридичний зміст та може трактуватися у рівній мірі як правових 

положень, так і сукупність засобів та процес для поновлення будь-яких 

порушених прав службовця публічної служби. 

При цьому в деяких законодавчих актах правовий захист вживається 

саме у контексті забезпечення здійснення службовцем його повноважень, 

що встановлені законодавством, і, поряд із соціальним забезпеченням, 

гарантує соціально-правовий статус особи як у суспільстві, так і в системі 

публічної служби.  

Правовий захист, з точки зору законодавства, визначається у Законі 

України «Про Національне антикорупційне бюро». Ст. 21 Закону 

закріплює дефініцію поняття «правовий захист» та вказує на основи для 

його відмежування від поняття «соціальне забезпечення». 

У вищезазначеній статті, зокрема, зазначено, що правовий захист 

працівників Національного антикорупційного бюро України проявляється 

в наступному: 

1) працівники Національного антикорупційного бюро під час 

виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, діють 

від імені держави і перебувають під її захистом. Ніхто, за винятком 

уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених 

законами випадках, не має права втручатися в їхню законну діяльність. В 

інтересах забезпечення особистої безпеки працівників Національного бюро 

та членів їхніх сімей не допускається розголошення в засобах масової 
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інформації відомостей про місце проживання цих осіб. Відомості про 

проходження служби працівниками Національного бюро надаються з 

дозволу Директора Національного бюро або його заступника; 

2) у разі затримання працівника Національного бюро або обрання 

стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, його 

тримають окремо від інших осіб; 

3) під захистом держави перебувають особи, які добровільно, у тому 

числі на договірних засадах, надають допомогу Національному бюро у 

здійсненні повноважень. Незаконне розголошення даних про таких осіб, а 

також інші правопорушення стосовно цих осіб та їх близьких осіб, вчинені 

у зв’язку з відносинами з Національним бюро, тягнуть за собою 

відповідальність, передбачену законом; 

4) працівник Національного бюро, який відповідно до цього Закону 

повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника 

Національного бюро, не може бути звільнений з посади або бути 

змушений до такого звільнення, притягнутий до відповідальності чи іншим 

чином переслідуватися за таке повідомлення, крім випадку притягнення до 

відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 

злочину. Посадовим особам Національного бюро забороняється 

розголошувати відомості про працівників Національного бюро, які 

повідомили про порушення [267].  

Таким чином, правовий захист працівників публічної служби 

відрізняється від соціального захисту та відповідного забезпечення тим, 

що це поняття вказує на особливі інститути та правила, які захищають 

працівників публічної служби від протиправного втручання у здійснення 

їх повноважень, захищають їх трудову діяльність, спрямовану на 

виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування 

(вузький підхід), або ж стосується усіх без виключення інститутів та 

засобів, за допомогою яких відповідний працівник публічної служби може 
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здійснити захист своїх законних прав та інтересів і поновити їх у разі 

порушення. Правовий захист у широкому розуміння включає також захист 

прав працівників публічної служби на соціальне забезпечення, їх 

реалізацію та поновлення.  

Також у науці наявні певні спірні питання щодо соціальної допомоги 

та відмежування цього терміна від соціального забезпечення.                      

В.В. Буяшенко вважає, що необхідно ототожнювати соціальну допомогу і 

соціальне забезпечення, які включають просвітницьку діяльність, освіту, 

медицину, соціальну політику [273, с. 162]. Ми не можемо погодитись із 

думкою науковця з цього приводу з огляду на наступне. Соціальна 

допомога – поняття, яке характеризує певну допомогу соціально 

незахищеним верствам населення, до яких працівники публічної служби не 

належать. Також соціальна допомога може включати допомогу особам, які 

опинилися в несприятливих соціально-економічних обставинах чи які 

піддалися певному соціальному ризику. До соціальної допомоги у 

контексті публічної служби слід віднести, зокрема, матеріальну допомогу 

на вирішення побутових питань, допомогу на найм житла, а також інші 

допомоги, що надаються особам на підставі спеціальних законодавчих 

актів або ж загальної системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. Таким чином, соціальна допомога як процес та 

поняття є складовою терміна «соціальне забезпечення». 

Враховуючи усе вищенаведене, можемо запропонувати в 

подальшому використовувати як у науці, так і у відповідних законодавчих 

актах поняття «соціальне забезпечення» замість понять «соціально-

побутове забезпечення», «матеріальне забезпечення», «правове 

забезпечення», оскільки воно, з нашої точки зору, найбільш прийнятне для 

структурування правових норм, що регулюють соціально-забезпечувальні 

відносини у сфері державної служби. У зв’язку з відсутністю його 

законодавчого визначення у базовому законі пропонуємо доповнити ст. 2 
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положеннями наступного змісту: «Соціальне забезпечення державних 

службовців – це система передбачених законодавством гарантій та заходів 

соціально-економічного характеру, які належать особі незалежно від 

передбаченої законодавством заробітної плати та заохочень у її структурі, 

спрямовані на забезпечення гідного рівня життя, компенсації особливостей 

службових обмежень, а також нівелювання чи пом’якшення соціально-

економічних ризиків, що можуть виникнути внаслідок непередбачуваних 

обставин. Соціальне забезпечення включає в себе матеріальну допомогу, 

житлове забезпечення, забезпечення додатковим високим рівнем 

соціальних послуг, гарантії від непередбачуваних обставин, а також захист 

та страхування у порядку системи загальнообов’язкового пенсійного та 

соціального страхування». 

З урахуванням аналізу базових понять, які використовуються у 

законодавстві з приводу соціального забезпечення публічної служби, 

можемо констатувати, що в більшості випадків існує термінологічна 

розбіжність у спеціальних законодавчих актах з приводу використання тих 

чи інших слів для позначення аналогічних понять. Немає єдності щодо 

цього питання й у науці соціального забезпечення та трудового права. З 

цією метою запропоновано як загальне широке поняття використовувати 

термін «соціальне забезпечення» та надано йому визначення, що, на нашу 

думку, дозволить прийти до певної єдності як у структуруванні 

законодавчих інститутів, так і в контексті наукових розробок.  

Соціальне забезпечення публічної служби як категорія має багато 

суміжних понять та термінів, використання яких не виключаємо, однак 

останні не повинні вносити двозначність у трактування та науку, адже такі 

категорії є базовими науковими категоріями. Саме тому важливо 

розмежувати поняття «соціальне забезпечення» з іншими поняттями, що 

використовуються у законодавстві та практиці. 
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У подальшому актуальним залишається вивчення практично-

прикладних проблем соціального забезпечення державних службовців у 

розрізі окремих видів соціального забезпечення та відповідних категорій 

працівників. 

 

 

4.2 Проблеми забезпечення окремих видів соціального 

забезпечення публічної служби 

 

На сьогодні забезпечення ефективної державної кадрової політики 

публічної служби є неможливим без надання працівникам додаткових 

гарантій для життєдіяльності та праці, тому наявність у даній сфері 

висококваліфікованих кадрів залежить, у тому числі, й від ефективності 

вирішення існуючих проблем правого регулювання соціального 

забезпечення публічної служби. Аналізуючи праці вітчизняних авторів, а 

також нові редакції Законів України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII, «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, 

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, «Про 

дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III, «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII тощо, 

можна дійти до висновку, що еволюція законодавства у даній сфері не 

лише не вирішила усі існуючі проблеми, а й спричинила появу нових. 

Тому звернення до аналізу проблем забезпечення окремих видів 

соціального забезпечення публічної служби і шляхів їх вирішення є 

необхідним для нашого дослідження.  

Виділення та вирішення проблем забезпечення окремих видів 

соціального забезпечення публічної служби дозволить підвищити 

загальний рівень соціального забезпечення та кадрового потенціалу 
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публічної служби. Окрім того, неприйнятним є звуження обсягу правових 

гарантій публічних службовців на соціальне забезпечення, тому 

дослідження виділеного питання дасть змогу встановити можливі шляхи 

компенсування публічним службовцям таких обмежень у правах.  

Питання проблем забезпечення окремих видів соціального 

забезпечення публічної служби і шляхів їх вирішення у цілому є достатньо 

дослідженим на науковому рівні. Проте нещодавні зміни законодавства 

обумовили втрату актуальності значної частини із них. Тому, незважаючи 

на високий рівень наукової уваги, окремі питання на сьогодні потребують 

нового аналізу відповідно до сучасних реалій. Прогалини та недоліки 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби 

встановлювали такі науковці: Г.М. Білецька, М.А. Дідиченко, Б.Є. Желік, 

К.С. Зазерін, Г.С. Іванова, Н.М. Лисецька, В.Т. Маляренко, К.Ю. Мельник, 

М.В. Трубіна, В.І. Хвесюк та інші.  

Аналіз наукової літератури засвідчив, що проблеми забезпечення 

окремих видів соціального забезпечення публічної служби постійно 

перебувають у сфері наукових інтересів вітчизняних дослідників. У даній 

роботі нами встановлено, що заходи соціального забезпечення публічної 

служби можна умовно розподілити на наступні групи:  

1) матеріальні – виплата надбавок, доплат, премій, винагород тощо;  

2) побутові, основу яких складає забезпечення житлом, покращення 

житлових умов, продовольче, речове та інше забезпечення, першочергове 

встановлення квартирного телефону тощо;  

3) професійні – надання робочого місця, що відповідає вимогам 

охорони праці, а також забезпечення усіма необхідними заходами для 

здійснення службових функцій;  

4) пенсійні – пенсійне забезпечення публічних службовців;  

5) реабілітаційні – надання безкоштовного медичного 

обслуговування публічним службовцям та членам їх сімей;   
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6) рекреаційні – забезпечення санаторно-курортного оздоровлення 

публічних службовців та членів їхніх сімей;  

7) ритуальні – система заходів забезпечення членів сімей публічних 

службовців у разі настання їх смерті (загибелі) під час виконання 

службових обов’язків;  

8) компенсаційні – розгалужена система компенсацій публічним 

службовцям та членам їхніх сімей за нанесену шкоду та порушення їх прав 

у процесі перебування особи на публічній службі;  

9) охоронні – надання державної охорони публічним службовцям та 

членам їхніх сімей. Переважна більшість зазначених груп розглядаються 

вітчизняними науковцями, які виділяють переважно загальні проблеми, що 

існують у досліджуваній царині. Основною проблемою, яка постійно 

підкреслюється у наукових працях, є зменшення обсягу соціального 

забезпечення у порівнянні із попередніми редакціями Законів України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, «Про прокуратуру» від 

14.10.2014 № 1697-VII, «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-

VIII, «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III, «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 

2011-XII тощо. Зокрема на сьогодні матеріальні види соціального 

забезпечення є характерними лише для окремих категорій працівників 

публічної служби, наприклад, дипломатичних службовців. З приводу 

рекреаційного та реабілітаційного соціального забезпечення існують 

численні дискусії, у ході яких одні автори доводять необхідність 

поширення даних видів на ті чи інші категорії працівників публічної 

служби, інші підкреслюють доцільність повної відмови від такого роду 

гарантій. У даному аспекті першочергово відзначимо групу охоронних 

видів соціального забезпечення публічних службовців, оскільки даний 

підінститут є притаманним лише окремим категоріям публічних 
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службовців і у цілому врегульовується належним чином. Схожі висновки 

зроблено під час аналізу правового регулювання групи професійних видів 

соціального забезпечення публічних службовців, так як на сьогодні в 

нашій державі створюють належні умови для реалізації публічними 

службовцями своїх обов’язків. Тому, досліджуючи проблеми забезпечення 

окремих видів соціального забезпечення публічної служби, у першу чергу, 

звернемо увагу на ті категорії, які у правовій доктрині нашої держави 

вважаються найбільш дискусійними. 

Однією із найпроблемніших категорій соціального забезпечення 

публічних службовців вважається побутова, яка включає забезпечення 

житлом, покращення житлових умов, продовольче, речове та інше 

забезпечення, першочергове встановлення квартирного телефону тощо. 

Так, аналіз норм вітчизняного законодавства, зокрема Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92], засвідчив, що за 

часи незалежності нашої держави даний підінститут зазнав суттєвих змін і 

наразі обсяги соціального забезпечення за даною групою є значно 

меншими, аніж були у попередні десятиліття. При цьому, незважаючи на 

позбавлення публічних службовців низки пільг та гарантій, чинні на 

сьогодні преференції також не реалізовуються на практиці належним 

чином.  

Так, одразу декілька дослідників питання соціального забезпечення 

суддів указують на існування проблеми правового регулювання 

забезпечення суддів житлом [274, с. 184; 275, с. 103-104; 276, с. 341-342; 

277]. З точки зору М.А. Дідиченко, основним недоліком є те, що Законом 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [113] 

не встановлено строків забезпечення суддів житлом, а отже, суддя, який 

потребує покращення житлових умов, може чекати роками реалізації цієї 

гарантії. Для порівняння наведено наступне: щоб аргументувати свою 

позицію, дослідниця провела порівняльний аналіз Закону України «Про 
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статус суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII [134] та Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [113]:  

1) у частині 7 статті 44 Закону України «Про статус суддів» від 

15.12.1992 № 2862-XII [134] вказувалось, що не пізніш як через шість 

місяців після обрання суддя, який потребує поліпшення житлових умов, 

забезпечується благоустроєним житлом у вигляді окремої квартири чи 

будинку або службовим житлом за місцем знаходження суду. У разі 

незабезпечення судді благоустроєним житлом у зазначені строки суд за 

рахунок Державного бюджету може придбати квартиру або будинок за 

ринковими цінами і передати їх у користування судді;  

2) у статті 138 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [113] зазначено, що після призначення на посаду 

суддя, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечуються 

службовим житлом за місцем знаходження суду органами місцевого 

самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Тобто Законом України «Про статус суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII 

[134], на відміну від Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [113], у нормативно-правовому порядку були чітко 

закріплені строки, у які суддя забезпечувався житлом.  

На сьогодні такі вказівки відсутні і реалізація даної гарантії є 

безстроковою, тобто може бути відтермінованою у часі. Також звернемо 

увагу на те, що термін «благоустроєне житло» був замінений на «службове 

житло», що свідчить про зміну характеру надання даного виду соціального 

забезпечення.  Отже, у даному аспекті існуючу побутову проблему можна 

кваліфікувати як відсутність процедурного регулювання питання 

забезпечення суддів як публічних службовців житлом.  

Схожа проблема, як відзначає Н.М. Лисецька, характерна для всіх 

працівників державних органів, до яких варто віднести і публічних 

службовців [278, с. 34]. Дослідниця посилається на те, що урегулювання 
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даного питання до недавнього часу здійснювалось постановою Кабінету 

Міністрів України від 18.07.2012 № 681 «Про надання державним 

службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання 

та інших витрат у зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду 

державної служби до іншого населеного пункту» [279], яка втратила 

чинність 06.08.2016 [280]. Таким чином, можна зробити висновок, що на 

сьогодні питання забезпечення публічних службовців житлом отримало 

лише часткове вирішення [281; 282; 283; 284; 285; 286; 287]. Основну 

плату за житло вносить сам держслужбовець, хоча у законах і положеннях 

прописані гарантії щодо забезпечення публічних службовців житлом, які в 

реальності не виконуються із-за відсутності фінансування.  

Ще одним прикладом таких підзаконних нормативно-правових актів 

є постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

надання державним службовцям, які відповідно до законодавства 

потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для 

житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних 

житлових будинків» від 18.02.2004 № 182 [288], яка чинна і на сьогодні. 

Згідно з її положеннями для одержання права на безвідсотковий кредит 

держслужбовець зобов’язаний підтвердити перебування на квартирному 

обліку та зробити перший внесок у розмірі не менше 10 відсотків вартості 

об’єкта кредитування, а термін кредиту не повинен перевищувати 20 років. 

Проте, як свідчить практика, на сьогодні такі безвідсоткові кредити не 

надаються. Більше того, така можливість не встановлена і у нормах нового 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92]. 

Тобто, незважаючи на те, що дана Постанова все ще є чинною, проблема 

забезпечення житлом публічних службовців залишається, оскільки 

положення Постанови на практиці не реалізовуються. 

Щодо інших проблем побутового соціального забезпечення 

публічних службовців, звернемо увагу на працю М.А. Дідиченко, яка 
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відзначає, що передбачена у статті 44 Закону України «Про статус суддів» 

від 15.12.1992 № 2862-XII [134] 50-відсоткова знижка оплати вартості 

комунальних послуг суддям і членам їхніх сімей також була виключена із 

норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016               

№ 1402-VIII [113], що негативним чином впливає на стан соціальної 

забезпеченості суддів [290, c. 184-185]. Сутність даної проблеми є 

подібною до раніше проаналізованих нами – вона полягає у значному 

звуженні побутового соціального забезпечення окремих категорій 

публічних службовців у порівнянні із законодавством, прийнятим на 

початкових етапах розвитку незалежності України.  

Г.М. Білецька та М.В. Трубіна звертають увагу на існування 

проблеми відшкодування витрат, пов’язаних із переведенням державних 

службовців і членів їх сімей в іншу місцевість та переведенням державного 

службовця до іншого державного органу [186, с. 22-23]. Так, згідно з 

підпунктом 2 пункту 1 статті 41 Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [92] державний службовець із урахуванням його 

професійної підготовки та професійної компетентності може бути 

переведений без обов’язкового проведення конкурсу на рівнозначну або 

нижчу вакантну посаду в іншому державному органі, у тому числі в іншій 

місцевості (в іншому населеному пункті), за рішенням керівника державної 

служби в державному органі, з якого переводиться державний службовець, 

та керівника державної служби в державному органі, до якого 

переводиться державний службовець. На сьогодні у законодавстві про 

публічну службу відсутні гарантії відшкодування витрат, пов’язаних з 

переїздом, забезпеченням житлом, а за відсутності можливості надання 

житла за новим місцем служби – відшкодуванням витрат на його оренду. В 

умовах зниження видатків на соціальне забезпечення суддів регламентація 

додаткового навантаження на Державний бюджет не є доцільною. Тому 
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вирішення даної проблеми вбачаємо у виключенні можливості 

переведення публічних службовців у іншу місцевість чи населений пункт. 

Підсумовуючи дослідження правового регулювання групи побутових 

форм соціального забезпечення публічних службовців, виділимо основні 

проблеми, актуальність яких підтверджується аналізом наукової 

літератури, а також чинного законодавства й нормативно-правових актів, 

які втратили чинність. До них віднесемо наступні: 

1) значне звуження обсягів побутового соціального забезпечення 

публічних службовців у порівнянні із законодавством минулого століття;  

2) нереалізованість підзаконних нормативно-правових актів, 

прийнятих у даній сфері, на практиці; 

3) невирішеність питання щодо забезпечення публічних службовців 

житлом, яке не підкріплене ні строками реалізації, ні фактичними дієвими 

механізмами реалізації; 

4) невідшкодування витрат, пов’язаних з переведенням державних 

службовців і членів його сім’ї в іншу місцевість та переведенням 

державного службовця до іншого державного органу. 

Можливість вирішення першої проблеми вбачаємо у двох напрямах. 

Першим, і найменш вірогідним із них, є повернення змісту відповідних 

норм, які діяли до прийняття Законів України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII, «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, 

«Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, «Про 

дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III, «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII тощо. У 

такому разі публічні службовці отримають належний обсяг гарантій 

побутового соціального забезпечення, проте такі зміни будуть суперечити 

сутності реформ останніх років. Саме тому на даний момент вирішення 

існуючої проблеми у такий спосіб вбачається неможливим. 
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Інший напрям – надання додаткових гарантій іншого характеру. 

Такою гарантією може бути, зокрема, суттєве збільшення заробітної плати 

публічних службовців, розмір якої дозволить таким особам самостійно 

вирішувати існуючі побутові проблеми. Даний напрямок вважаємо більш 

вірогідним і він цілком відповідає чинному на цей момент курсу 

вітчизняного законодавця, спрямованого на перехід від натуральних форм 

забезпечення публічних службовців до грошових. Отже, найбільш 

доцільне вирішення проблеми звуження обсягів побутового соціального 

забезпечення публічних службовців у порівнянні із законодавством 

минулого століття полягає у його компенсуванні шляхом збільшення 

доходів публічних службовців.  

Наступна виділена нами проблема – підзаконні нормативно-правові 

акти, прийняті у даній сфері, на практиці не отримали реалізації. Один із 

можливих шляхів її вирішення, на нашу думку, полягає у переході від 

підзаконного до законодавчого регулювання сфери соціального 

забезпечення публічної служби. Оскільки даний механізм не довів своєї 

ефективності, доцільною вважаємо розробку чіткої процедури, яку варто 

регламентувати у нормах законодавства про публічну службу, яка буде 

єдиною для усіх категорій публічних службовців. Відповідно, підзаконні 

нормативно-правові акти на кшталт постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які 

відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, 

безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання 

квартир чи індивідуальних житлових будинків» від 18.02.2004 № 182 [288] 

мають втратити свою чинність. 

Вирішення проблеми забезпечення публічних службовців житлом, не 

підкріпленого ні строками реалізації, ні фактичними дієвими механізмами 

реалізації, можливе як законодавчим шляхом, так і практичним. Останній 

вже розглядався нами раніше і полягає у заміні даного виду соціального 
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забезпечення підвищенням рівня матеріального забезпечення. Такий шлях 

вважаємо цілком вірогідним і виправданим у сучасних вітчизняних 

реаліях. Законодавчий шлях пов'язаний з прийняттям відповідних змін до 

чинних нормативно-правових актів. Вбачаємо можливими два варіанти 

законодавчого шляху вирішення проблеми забезпечення публічних 

службовців житлом: 

1) прийняття єдиного нормативно-правового акта – Закону України 

«Про публічну службу», можливість розробки якого розглядалось нами у 

даній роботі і який дійсно може стати важливим інструментом у вирішенні 

існуючих проблем. У такому разі у розділі, присвяченому соціальному 

забезпеченню, доцільно закріпити норму такого змісту: «Соціально-

побутове забезпечення публічних службовців. 1. Після призначення на 

посаду публічний службовець, який потребує поліпшення житлових умов, 

не пізніш як через шість місяців після обрання забезпечується службовим 

житлом органами місцевого самоврядування у випадках та у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України». Саме такий строк був 

закріплений у ст. 44 Закону України «Про статус суддів» від 15.12.1992            

№ 2862-XII [134], і він є об’єктивно достатнім для вирішення проблем 

публічного службовця. Проте подібне формулювання норми передбачає її 

конкретизацію у положення підзаконних нормативно-правових актів, що, 

як нами встановлено у даній роботі, може створити додаткові труднощі 

правового регулювання. Все ж на даному етапі, коли законодавцем ще не 

обрано чітку модель вирішення досліджуваної проблеми, вважаємо такий 

шлях більш гнучким і адаптованим до нових реалій;  

2) закріпити відповідну норму в чинних Законах України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92], «Про прокуратуру» від 

14.10.2014 № 1697-VII [110], «Про Національну поліцію» від 02.07.2015             

№ 580-VIII [111], «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III 

[112], «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [113], 
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«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII [114] тощо, адаптуючи її зміст до 

конкретних категорій працівників; зміст запропонованої норми можливо 

розширити шляхом надання публічним службовцям інших побутових 

гарантій. Оскільки М.А. Дідиченко розглядала проблему погіршення 

становища суддів у аспекті знижки оплати вартості комунальних послуг у 

порівнянні із нормами Закону України «Про статус суддів» від 15.12.1992 

№ 2862-XII [134], зміст запропонованої статті можливо доповнити 

наступним чином: «…2. Публічним службовцям надається 50-відсоткова 

знижка плати за займане ними та членами їх сімей житло, комунальні 

послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія, установка і 

користування індивідуальним домашнім телефоном)». Проте більш 

доцільним все ж вважаємо компенсування таких потреб у матеріальному 

вираженні. Також варто доповнити дану норму іншими можливими 

побутовими гарантіями соціального забезпечення, у тому числі й тими, що 

на сьогодні є закріпленими у законодавстві про публічну службу, зокрема: 

«…3. Публічним службовцям може надаватися матеріальна допомога для 

вирішення соціально-побутових питань…» тощо. 

Проблему відшкодування витрат, пов’язаних з переведенням 

державних службовців і членів його сім’ї в іншу місцевість та 

переведенням державного службовця до іншого державного органу 

пропонуємо вирішити наступним шляхом. У разі прийняття Закону 

України «Про публічну службу», регламентувати норму «Переведення 

державних службовців», особливістю змісту якої є пункт такого змісту: 

«Не допускається переведення публічного службовця в іншу місцевість», 

або ж внести зміни до існуючих нормативно-правових актів, зокрема до 

статті 41 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII [92]: «1. Державний службовець з урахуванням його професійної 
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підготовки та професійної компетентності може бути переведений без 

обов’язкового проведення конкурсу:  

1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому 

державному органі – за рішенням керівника державної служби;  

2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному 

органі – за рішенням керівника державної служби в державному органі, з 

якого переводиться державний службовець, та керівника державної 

служби в державному органі, до якого переводиться державний 

службовець. … 3. Не допускається переведення публічного службовця в 

іншу місцевість …». При цьому звернемо увагу на те, що для окремих 

категорій публічних службовців, таких як військовослужбовці та 

працівники дипломатичної служби, зазначена гарантія має бути збережена, 

оскільки специфіка діяльності таких осіб передбачає регулярне 

переведення в іншу місцевість. 

Загалом, підсумовуючи дослідження проблем побутового 

соціального забезпечення публічних службовців, дійдемо до висновку, що 

на сьогодні їх існування є цілком логічним наслідком чинної державної 

політики у досліджуваній сфері. Її основний недолік полягає у тому, що, 

позбавляючи публічних службовців існуючих гарантій, законодавець 

фактично не компенсує їх в альтернативний спосіб. Тому вирішення 

розглянутих проблем переважно можливе двома шляхами: поверненням 

скасованих форм забезпечення або ж заміною побутового забезпечення 

публічних службовців на підвищені обсяги матеріального забезпечення.  

Доволі проблемними видами соціального забезпечення публічної 

служби є реабілітаційна, що включає надання безкоштовного медичного 

обслуговування публічним службовцям та членам їх сімей, та рекреаційна, 

яка передбачає забезпечення санаторно-курортного оздоровлення 

публічних службовців та членів їхніх сімей. У даному контексті                    

Г.М. Білецька та М.В. Трубіна вказують на існування проблеми медичного 
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страхування публічних службовців, а саме на необхідність його 

запровадження та на існування потреби у визначенні правових засад 

запровадження та функціонування системи загальнообов’язкового 

державного соціального медичного страхування [186, с. 22-23]. Так, в 

абзаці 3 пункту 1 статті 1 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV [139] 

зазначено, що одним з видів соціального страхування є медичне 

страхування, а у статті 7 Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 

№ 85/96-ВР [289] – що медичне страхування є видом обов’язкового 

страхування. Аргументуючи актуальність такого запровадження, 

дослідниці посилаються  на практику медичного страхування публічних 

службовців у більш розвинених державах. Наприклад, у Польщі публічні 

службовці сплачують обов’язкові медичні страхові внески, що становлять 

9 відсотків від заробітної плати, які компенсуються  відповідним 

зниженням прибуткового податку, як наслідок, це призводить до 

зменшення надходжень до державного бюджету на суму внесків, які 

спрямовуються на обов’язкове медичне страхування. Відповідно, такі 

кошти акумулюються Пенсійним фондом, який розподіляє їх між 

створеними фондами обов’язкового медичного страхування. У Литві 

публічні службовці підлягають обов’язковому державному соціальному 

страхуванню та обов’язковому медичному страхуванню як одному із видів 

державного соціального страхування. Медичні послуги, які надаються 

публічним службовцям, оплачуються на основі договорів, укладених між 

лікувальними установами та лікарняними касами, але вартість цих послуг 

встановлюється Міністерством охорони здоров’я. Чинне законодавство 

Литви передбачає можливість укладення договорів між лікарняними 

касами та приватними лікувальними установами, але в даному випадку 

ціни на медичні послуги регулюються та не можуть перевищувати 

державні більше, ніж на 60 відсотків [186, с. 22-23]. У даному аспекті 
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варто відзначити, що медичне обслуговування публічних службовців 

здійснюється нерівномірно. Для деяких видів, таких, наприклад, як 

працівники дипломатичної служби, встановлено медичне обслуговування 

та санаторно-курортне лікування [112]. Для інших, зокрема державних 

службовців, даний вид соціального забезпечення не встановлений взагалі. 

Тому запровадження обов’язкового медичного страхування публічних 

службовців може водночас вирішити одразу дві проблеми:  

1) ліквідувати існуючі недоліки правового регулювання 

реабілітаційного та рекреаційного соціального забезпечення публічної 

служби;  

2) урівняти в реабілітаційних та рекреаційних гарантіях усі категорії 

працівників публічної служби. 

Щодо останньої, то М.А. Дідиченко та Б.Є. Желік звертають увагу на 

існування несправедливості у правовому регулюванні реабілітаційного та 

рекреаційного обслуговування суддів у порівнянні із іншими категоріями 

публічних службовців [275, с. 103; 274, с. 184-185]. Дозволимо собі не 

погодитись у повній мірі з авторами, оскільки у контексті суддів дана 

проблема не має настільки негативних масштабів, як, зокрема, щодо 

державних службовців. Суддів та членів їх сімей не позбавлено права на 

безоплатне медичне обслуговування, передбачене статтею 144 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [113], 

проте відсутня гарантія санаторно-курортного лікування за рахунок 

Державного бюджету. Тобто, з одного боку, ми погодимось з існуванням 

проблеми нерівномірності призначення соціальних гарантій 

реабілітаційного та рекреаційного обслуговування публічних службовців, 

а з іншого – не погодимось із її притаманністю категорії суддів.  

Таким чином, у процесі дослідження проблем правового 

регулювання реабілітаційного та рекреаційного соціального забезпечення 

публічних службовців нами виділено його наступні проблеми: 
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1) несправедливість у правовому регулюванні реабілітаційного та 

рекреаційного обслуговування різних видів публічних службовців; 

2) відсутність медичного страхування публічних службовців, що 

могло б вирішити всі існуючі проблеми. 

Вирішення першої проблеми можливе шляхом законодавчого 

зрівнювання у гарантіях усіх публічних службовців за рахунок або повної 

ліквідації даних видів соціального забезпечення, або встановлення єдиної 

норми для кожного із них. У разі прийняття Закону України «Про публічну 

службу», пропонуємо регламентувати у його змісті таку норму: «Медичне 

обслуговування та санаторно-курортне лікування публічних службовців та 

членів їхніх сімей. 1. Публічні службовці та члени їх сімей, які 

проживають разом з ними, користуються медичним обслуговуванням та 

санаторно-курортним лікуванням у порядку, передбаченому Кабінетом 

Міністрів України. 2. Право на медичне обслуговування та санаторно-

курортне лікування зберігається за публічними службовцями в разі виходу 

на пенсію або у відставку» або ж закріпити таку норму у чинних Законах 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII, «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 

2728-III, «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII тощо, адаптуючи її зміст до конкретних 

категорій працівників. Проте таке вирішення проблеми було б 

неактуальним у разі запровадження медичного страхування публічних 

службовців. 

Вирішення проблеми відсутності медичного страхування публічних 

службовців можливе, на наш погляд, шляхом вчинення наступних дій: 

1) прийняти Закон України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне медичне страхування», про що вже не один рік ведеться мова як 
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на науковому рівні, так і на рівні законодавчої влади України. На сьогодні 

існують проекти даного Закону, зміст яких цілком відповідає 

європейським стандартам. Отже, реалізація даного напряму вирішення 

проблеми найближчим часом є цілком вірогідною; 

2) закріпити у можливо прийнятому Законі України «Про публічну 

службу», або ж у Законах України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII, «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, «Про дипломатичну 

службу» від 20.09.2001 № 2728-III, «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII, «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII тощо 

статтю наступного змісту: «Медичне страхування публічного службовця. 

1. Обов’язкове соціальне медичне страхування суддів здійснюється 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне медичне страхування». 

Підсумовуючи дослідження проблем правового регулювання 

реабілітаційного та рекреаційного соціального забезпечення публічних 

службовців, відзначимо, що для їх вирішення необхідно, передусім, 

реалізувати загальнодержавну проблему соціального медичного 

страхування. Іншим можливим методом подолання недоліків є 

зрівнювання у гарантіях усіх видів публічних службовців, у тому числі й 

шляхом відмови від  реабілітаційного та рекреаційного соціального 

забезпечення публічних службовців. Проте такі радикальні дії потребують 

належних законодавчих передумов, у тому числі й у формі реалізації 

функціонування інституту загальнообов’язкового державного соціального 

медичного страхування. 

М.А. Дідиченко звертає увагу на наявність проблем у правовому 

регулюванні ритуального соціального забезпечення публічної служби, які 

пов’язані з регламентацією системи заходів забезпечення членів сімей 
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публічних службовців у разі настання їх смерті (загибелі) під час 

виконання службових обов’язків [290, с. 325-326]. Дослідниця посилається 

на норми, які вже втратили чинність на сьогодні, зокрема на статтю 143 

«Матеріальне, побутове забезпечення та соціальний захист працівників 

судової системи» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у 

редакції від 07.07.2010 року № 2453-VI [291], а також на норми Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

23.09.1999 № 1105-XIV [139], які також були змінені. Проте, аналізуючи 

чинне регулювання даного питання, варто зробити висновок про існування 

проблеми, яка вже була проаналізована нами, – нерівномірності 

соціального забезпечення за даним напрямом для різних категорій 

публічних службовців. Якщо певні особливості, які встановлюються для 

військовослужбовців нормами Закону України «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII 

[114], є у цілому виправданими, враховуючи специфіку діяльності даного 

виду публічних службовців, то встановлення такої гарантії для прокурорів 

і одночасне невстановлення для суддів є незрозумілим. Пропонуємо 

залишити дану гарантію лише для тих категорій публічних службовців, у 

яких дійсно наявна небезпека для життя у процесі виконання службових 

обов’язків. Для суддів та прокурорів існуюча небезпека компенсується 

можливістю використання державної охорони. У свою чергу, 

військовослужбовці своїми діями здійснюють захист громадян. Тому для 

мілітаризованих категорій публічних службовців та членів їхніх сімей 

пропонуємо залишити ритуальне соціальне забезпечення. 

Вирішення проблем ритуального соціального забезпечення публічної 

служби полягає, на нашу думку, у зрівнюванні у відповідних правах 

суддів, прокурорів, державних службовців та працівників дипломатичної 

служби. 
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Також широко розглядаються у юридичній літературі проблеми 

пенсійного забезпечення публічних службовців. Наприклад,                         

М.А. Дідиченко  відзначає, що на сьогодні пенсійний вік чоловіків-суддів у 

порівнянні із іншими особами є більшим, що ставить їх в нерівні правові 

умови щодо набуття права на пенсію та порушує конституційний принцип 

рівності прав і свобод людини [290, с. 322]. Так, у нормі  частини 1 статті 

142 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016                 

№ 1402-VIII [113] встановлено, що пенсійний вік для суддів-чоловіків 

становить 62 роки, а для жінок-суддів – 60 років. При цьому у статті 12 

Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII 

[136] визначено, що для осіб чоловічої статі пенсійний вік установлений на 

рівні 60 років. Іншими словами, пенсійний вік чоловіків-суддів є вищим, 

аніж в інших категорій працівників. Окрім цієї проблеми, М.А. Дідиченко 

вказує на те, що різниця в пенсійному віці у два роки для чоловіків-суддів 

та жінок-суддів є дискримінацією, адже тривалість життя жінок більша 

тривалості життя чоловіків в середньому на 10-12 років [290, с. 322]. 

Враховуючи, що згідно із статтею 24 Конституції України не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками [83], на сьогодні норми законодавства про публічну службу 

суперечать нормам Основного Закону. Також вважаємо несправедливим 

застосування різних підходів до працівників будь-яких сфер та суддів, до 

чоловіків та жінок.  

К.С. Зазерін, досліджуючи проблеми соціального забезпечення 

державних службовців в Україні, встановив, що згідно із Законом України 

«Про державну службу» існує істотне розмежування державних 

службовців. Для того, щоб отримувати пенсію відповідно до статті 37 

Закону України «Про державну службу» недостатньо бути державним 
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службовцем, а необхідно мати стаж держслужби не менше 10 років, при 

цьому така особа, досягаючи пенсійного віку, повинна працювати на 

посаді державного службовця [292, с. 271]. Проте на сьогодні дана 

проблема є вирішеною. Відповідно до статті 90 чинного Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92] пенсійне 

забезпечення державних службовців здійснюється згідно з нормами Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 

09.07.2003 № 1058-IV [217], тобто на загальних умовах, як і для інших 

категорій публічних службовців. 

Тому на сьогодні у сфері пенсійного забезпечення публічних 

службовців фактично наявна лише одна проблема, пов’язана із соціальним 

забезпеченням суддів. Її вирішення одночасно можливе у декілька 

способів: 

1) шляхом прийняття єдиного Закону України «Про публічну 

службу», у якому закріпити статтю, присвячену пенсійному забезпеченню 

публічних службовців, наступного змісту: «Пенсійне забезпечення. 1. 

Пенсійне забезпечення публічних службовців здійснюється відповідно до 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування»; 

2) шляхом внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [113]. У цьому контексті пропонуємо 

статтю 142 викласти у такій редакції: «1. Пенсійне забезпечення публічних 

службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або за його вибором 

виплачується щомісячне довічне грошове утримання. 2. Суддя у відставці, 

який не досяг віку, встановленого Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», отримує щомісячне 

довічне грошове утримання. При досягненні таким суддею віку, 

встановленого Законом України «Про загальнообов’язкове державне 
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пенсійне страхування», за ним зберігається право на отримання 

щомісячного довічного грошового утримання або, за його вибором, 

призначається пенсія на умовах, визначених Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»…». 

Пенсійне забезпечення публічних службовців є питанням, що 

викликає постійні суперечки на науковому рівні. Дискусійні аспекти 

мають як дискримінаційний підтекст, так і витікають із суспільного 

незадоволення перевагами, що надаються публічним службовцям. 

Останнім часом держава обрала курс на зрівнювання пенсійного 

забезпечення публічних службовців та всіх інших категорій громадян. Для 

повної гармонізації відносин у цій сфері необхідно, на наше переконання, 

цей курс продовжити, довівши його до логічного завершення. 

 

 

4.3 Проблеми соціального забезпечення окремих категорій 

працівників публічної служби 

 

Проблеми соціального забезпечення окремих категорій працівників 

публічної служби на перший погляд є тотожними з проблемами 

забезпечення окремих видів соціального забезпечення публічної служби, 

проте, як демонструє аналіз вітчизняної літератури та актів законодавства, 

розвиток соціального забезпечення кожного із видів публічної служби 

здійснюється у самостійних напрямках. Оскільки сам перелік форм 

соціального забезпечення у кожному конкретному випадку є 

індивідуальним для публічних службовців різних категорій, проблеми 

також можуть бути як загальними, так й індивідуальними. Дослідження 

даного питання дозволить встановити співвідношення між соціальним 

забезпеченням окремих категорій працівників та визначити самостійні 

шляхи для вирішення існуючих недоліків. 
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Актуальність аналізу проблем забезпечення окремих видів 

соціального забезпечення публічної служби та окремих категорій 

працівників і шляхів їх вирішення, передусім, обумовлена нещодавніми 

змінами та прийняттям нового законодавства у досліджуваній сфері, а 

також невирішенням усього обсягу проблем, що існували до цього. Отже, 

реалізація усіх запропонованих шляхів удосконалення дозволить 

підвищити ефективність державної кадрової політики у сфері публічної 

служби, залучити талановиті кадри та зберігати у державному секторі 

висококваліфікований персонал, готовий до реалізації службових 

обов’язків в інтересах держави. 

Переходячи до аналізу проблем соціального забезпечення окремих 

категорій працівників публічної служби в Україні, у першу чергу, 

відзначимо, що для усіх видів характерною є наявність двох проблем: 

поступове зменшення обсягів соціального забезпечення та різні рівні 

соціального забезпечення кожної із категорій працівників публічної 

служби в Україні, внаслідок чого виникають дискусії щодо доцільності 

існування певних гарантій для одних службовців та їх виключення для 

інших. Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 4 Кодексу 

адміністративного судочинства України [93] публічною службою є 

діяльність на державних політичних посадах, у державних колегіальних 

органах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, 

альтернативна (невійськова) служба, інша державна служба, патронатна 

служба в державних органах, служба в органах влади Автономної 

Республіки Крим, органах місцевого самоврядування. У науковій 

літературі дане питання переважно розглядається більш широко. 

Багатофункціональність держави обумовлює виділення в межах публічної 

служби службу в органах державної влади (державна чи дипломатична 

служба), службу в органах місцевого самоврядування (муніципальна 

служба), мілітаризовану службу (у Збройних силах України, Службі 
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безпеки України, органах внутрішніх справ, Державній прикордонній 

службі тощо), а також діяльність суддів та прокурорів. 

Беручи до уваги останню групу видів публічної служби, виходячи із 

загальних міркувань, можна стверджувати, що вона є найменш 

проблемною в аспекті правового регулювання соціального забезпечення. 

Загальні проблеми є такими самими, як і для усіх інших публічних 

службовців: невирішеність на практиці житлового питання, медичного 

страхування, нарахування та розмір пенсій тощо. Наукових досліджень 

соціального забезпечення мілітаризованої публічної служби є небагато і не 

усі із них на сьогодні є актуальними. Аналізуючи акти законодавства, 

зокрема Закони України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-

VIII [111] чи «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII [114], можна дійти до висновку, 

що обсяг соціального забезпечення даних категорій публічних службовців 

значно відрізняється у кількісному та якісному аспекті від усіх інших видів 

публічної служби. Так, норми Закону України «Про Національну поліцію» 

від 02.07.2015 № 580-VIII [111] закріплюють систему соціального 

забезпечення даної категорії публічних службовців, яка включає наступні 

елементи: медичне забезпечення (стаття 95); житлове забезпечення (стаття 

96); грошову допомогу в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності 

поліцейського (стаття 97); пенсійне забезпечення (стаття 102); навчання 

дітей (стаття 103) тощо. Відповідно до норм Закону України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 

20.12.1991 № 2011-XII [114] систему соціального забезпечення 

військовослужбовців складають: додаткові види грошового забезпечення, 

у тому числі підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, 

винагороди, які мають постійний характер, премія (стаття 9); продовольче, 

речове та інше забезпечення військовослужбовців (стаття 91); підйомна 

допомога на військовослужбовця і кожного члена сім’ї 
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військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової 

служби, а також добові для працівників, які перебувають у відрядженні, за 

кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного 

члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним (стаття 91); 

охорона здоров’я та медична допомога (стаття 11); забезпечення жилими 

приміщеннями (стаття 12); безоплатний проїзд у визначених законом 

випадках (стаття 14); першочергове встановлення квартирного телефону 

(стаття 14); пільги, гарантії та компенсації (стаття 14); пенсійне 

забезпечення (стаття 15); одноразова грошова допомога у разі загибелі 

(смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності (стаття 16). 

Аналізуючи дані переліки, варто зробити наступні висновки:  

1) значно ширший обсяг соціального забезпечення даних видів 

публічних службовців у порівнянні із іншими видами є виправданим, 

враховуючи специфіку їхньої діяльності, що полягає у підвищеному 

ризику для життя й здоров’я, інтенсивності праці, у тому числі у вихідні й 

святкові дні тощо;  

2) соціальне забезпечення стосується не лише публічних службовців, 

а й членів їхніх сімей, які також можуть зазнавати суттєвих обмежень та 

втрат через професійну діяльність публічних службовців.  

Автори, що здійснюють дослідження соціального забезпечення у 

даній сфері, переважно акцентують увагу на недоліках законодавчих 

формулювань. Наприклад, К.Ю. Мельник звертає увагу на те, що Закон 

України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [111] 

детально регулює питання призначення та виплати одноразової грошової 

допомоги у разі загибелі, смерті чи втрати працездатності поліцейського. 

Проте у частині 2 статті 97 Закону зазначено, що порядок та умови 

виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати 

працездатності поліцейського встановлюється Міністерством внутрішніх 

справ України. Закріплення такої норми є зайвим, оскільки прийняття 
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відповідного акта Міністерством призводить до дублювання норм Закону, 

появи певних суперечностей чи колізій [293, с. 29-30]. Інші проблеми цієї 

сфери, що виділяються вітчизняними науковцями, фактично вже були 

проаналізовані нами у даній роботі. Зокрема мова йшла про проблеми 

житлового забезпечення, розміру пенсій та пенсійного забезпечення 

загалом тощо. 

Тому зробимо висновок, що існуючі на сьогодні проблеми 

соціального забезпечення мілітаризованої публічної служби мають 

переважно загальний характер. Серед них можна виділити дві 

максимально об’ємних групи: 

1) проблеми законодавчих формулювань; 

2) загальні проблеми окремих видів соціального забезпечення 

публічної служби. 

Щодо першої групи, то їх вирішення є можливим у кожному 

окремому випадку шляхом внесення змін до відповідних норм. Наприклад, 

із проаналізованої нами статті 97 Закону України «Про Національну 

поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [111] доцільно виключити частину 2 

такого змісту: «Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги 

в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського 

встановлюється Міністерством внутрішніх справ України». 

Відповідно, шляхи вирішення загальних проблем, зокрема житлового 

забезпечення, розміру пенсій та пенсійного забезпечення тощо, вже були 

запропоновані у даній роботі і вони є універсальними для кожної окремої 

категорії працівників, у тому числі й для мілітаризованої публічної 

служби. 

Звертаючись до аналізу ситуації в органах державної влади та 

місцевого самоврядування, відзначимо, що правове регулювання 

соціального забезпечення даних категорій також характеризується 

значними розбіжностями та неоднорідністю. Наприклад, відповідно до 
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Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92] для 

державних службовців передбачено наступні види соціального 

забезпечення: виплата надбавок, доплат, премій (стаття 52); надання 

соціально-побутового забезпечення у вигляді надання службового житла 

або матеріальної допомоги (стаття 54); забезпечення здорових та 

безпечних умов, необхідних для належного виконання державними 

службовцями своїх обов’язків (стаття 55); пенсійне забезпечення (стаття 

90) тощо. Порівнюючи соціальне забезпечення державних службовців та 

службовців мілітаризованої публічної служби, можна зробити висновок 

про те, що соціальне забезпечення державних службовців є значно вужчим 

за об’ємом та обсягами. Також звернемо увагу на те, що у новій редакції 

Закону України «Про державну службу» регулювання низки форм 

соціального забезпечення зазнало змін, тому більшість наукових праць із 

даної тематики втратили свою актуальність. 

На підставі аналізу норм чинного законодавства зробимо висновок, 

що для  правового регулювання соціального забезпечення державної 

служби характерна наявність наступних проблем: 

1) низький рівень соціального забезпечення даної категорії, який 

полягає у тому, що в нормах Закону України «Про державну службу» 

закріплена незначна кількість форм соціального забезпечення, особливо у 

порівнянні із іншими видами публічної служби; 

2) невирішеність загальних проблем забезпечення окремих видів 

соціального забезпечення публічної служби, проаналізованих нами у даній 

роботі. 

Першу проблему, враховуючи тенденцію підвищення заробітної 

плати публічних службовців за рахунок зменшення обсягу соціального 

забезпечення, можливо вирішити шляхом збільшення обсягів 

матеріального забезпечення публічних службовців. Повернення статей, 

присвячених соціальному забезпеченню державних службовців, які 
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складали зміст попередніх редакцій, до Закону України «Про державну 

службу» наразі не є актуальним. Відповідно, проблеми забезпечення 

окремих видів соціального забезпечення державної служби вирішуються 

на загальних підставах, запропонованих нами у даній роботі. 

Звертаючись до соціального забезпечення працівників 

дипломатичної служби, дійдемо до висновку, що воно здійснюється на 

значно вищому рівні, аніж забезпечення державних службовців загалом. 

Так, аналіз норм Закону України «Про дипломатичну службу» від 

20.09.2001 № 2728-III [112] засвідчує, що для даної категорії публічних 

службовців є характерними наступні заходи соціального забезпечення: 

соціально-побутове забезпечення, у тому числі забезпечення житлом та 

поліпшення житлових умов, медичне обслуговування та санаторно-

курортне лікування працівників дипломатичної служби та членів їх сімей, 

грошова допомога дружинам (чоловікам) працівників дипломатичної 

служби під час їх звільнення з роботи у зв’язку з довготерміновим 

відрядженням (стаття 37); забезпечення предметами представницької 

екіпіровки (стаття 38); компенсаційні виплати в разі загибелі (смерті) або 

заподіяння шкоди здоров’ю (стаття 39); пенсійне забезпечення (стаття 40). 

Звернемо також увагу на те, що такий вид забезпечення як грошова 

допомога дружинам (чоловікам) працівників дипломатичної служби під 

час їх звільнення з роботи у зв’язку з довготерміновим відрядженням 

характерний виключно для даної категорії. Це ж стосується і медичного 

обслуговування та санаторно-курортного лікування працівників 

дипломатичної служби та членів їх сімей і компенсаційних виплат у разі 

загибелі (смерті) або заподіяння шкоди здоров’ю, які є притаманними 

лише деяким публічним службовцям. Тому охарактеризуємо правове 

регулювання соціального забезпечення працівників дипломатичної служби 

як належне, та таке, що відповідає специфіці їх професійної діяльності. 

Також звернемо увагу на те, що тенденція збільшення заробітної плати за 
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рахунок зменшення обсягу соціального забезпечення фактично не 

стосується категорії дипломатичної служби, обсяг соціального 

забезпечення якої протягом багатьох років змінювався несуттєво. 

Враховуючи чинне правове регулювання соціального забезпечення 

працівників дипломатичної служби, а також порівнюючи його з іншими 

категоріями публічної служби, дійдемо до висновку, що дане питання на 

сьогодні урегульовується належним чином.  

Найбільш проблематичними у аспекті соціального забезпечення є 

категорії суддів та прокурорів. У цьому ми могли пересвідчитись у процесі 

аналізу окремих видів соціального забезпечення публічної служби. Даним 

питанням присвячено порівняно велику кількість наукових робіт, низка 

питань є спірними та дискусійними протягом багатьох років. Більше того, 

соціальне забезпечення обох категорій суттєво змінювалось у процесі 

свого розвитку і кожна із змін отримувала широке обговорення як на 

науковому рівні, так і в суспільстві. 

Як ми неодноразово відзначали в даній роботі, прийняття Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції від 07.07.2010 № 2453-

VI [291] засвідчило значне зменшення обсягів соціального забезпечення 

суддів, а редакція Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [113] закріпила чинний механізм, який так само 

широко обговорюється. Так, обсяги соціального забезпечення даної 

категорії публічних службовців були значно зменшені і на сьогодні 

включають наступні елементи: забезпечення житлових умов (стаття 138); 

забезпечення потреб судді, пов’язаних з його діяльністю (стаття 139); 

державний захист (стаття 140); виплати за нещасні випадки під час 

виконання трудових обов’язків та професійні захворювання (стаття 141); 

пенсійне забезпечення (стаття 142); медичне обслуговування та санаторно-

курортне лікування суддів та членів їхніх сімей (стаття 144). Проте на 

науковому рівні відзначається, що зменшення обсягу соціального 
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забезпечення суддів суперечить міжнародним стандартам [274, с. 185]. До 

таких науковців належить, зокрема, М.А. Дідиченко, яка вказує, що 

міжнародними стандартами у сфері судочинства встановлюється заборона 

внесення змін до національних законів,  спрямованих на зниження рівня 

гарантій, вже досягнутих у відповідних країнах (пункт 1.1. Європейської 

хартії про закон «Про статус суддів» [294]). Також така норм наявна і в 

Основному Законі нашої держави, а саме у статті 22, згідно з якою при 

прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод [83]. Тобто 

зменшення розміру або обсягу соціального забезпечення суддів має 

компенсуватись наданням інших прав та гарантій. Вітчизняний 

законодавець у даному аспекті обрав курс заміни соціального забезпечення 

суддів матеріальним і, як свідчить практика, заробітна плата суддів 

останніми роками значно зросла. Отже, подальше вирішення проблеми  

зниження рівня гарантій, досягнутих в Україні у сфері соціального 

забезпечення суддів також вбачається у збільшенні обсягів їх 

матеріального забезпечення. 

Ведучи мову про інші проблеми, звернемо увагу на точку зору             

В.Т. Маляренка, який відзначає, що Законом України «Про судоустрій і 

статус суддів» суддя в Україні поставлений в нерівні умови поряд з 

рівнозначними йому посадовцями, оскільки призначені на посаду 

прокурори, начальники міліції, керівники підрозділів Служби безпеки 

України, голови держадміністрацій мають право на повноцінну квартиру, 

суддя – лише на службове житло; суддя не має права на преміальні, на 

тринадцяту зарплату, на пільгу при оплаті путівки в санаторій, яку мають 

державні службовці, тощо; засоби захисту він може отримати лише за свій 

рахунок; суддя та члени його сім’ї не отримують допомогу на 

оздоровлення; зарплата судді складається із посадового окладу і доплати за 

вислугу років, тому молоді судді на доплату за вислугу років можуть 
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розраховувати лише через десятиліття; талановитий суддя з невеликим 

стажем роботи у вищих спеціалізованих судах або у Верховному Суді 

України може отримувати заробітну плату нижчу, ніж посередній суддя з 

великим стажем роботи в суді першої інстанції; за проведений судовий 

процес прокурор, адвокат, помічник судді і секретар можуть отримати 

звання «Заслужений юрист України» чи якісь інші заохочення, а суддя 

може розраховувати лише на догану; заохочення суддів заборонені 

законом; суддям заборонено займатися бізнесом [295, с. 45].  

Деякі із зазначених проблем є на сьогодні вирішеними та вже 

неактуальними, проте навіть поверховий аналіз дозволяє дійти до 

висновку, що обсяги соціального забезпечення суддів не відповідають 

специфіці їх діяльності, а також ролі, яку виконують такі особи у 

функціонуванні державних механізмів. Відзначимо, що на сьогодні 

заробітна плата суддів значно зросла, тому виділені проблеми, пов’язані із 

оплатою праці та деякими видами соціального забезпечення, вже не є 

актуальними. Проте погодимось із існуванням проблеми низького рівня 

соціального забезпечення судді у порівнянні із іншими категоріями 

публічних службовців. 

Правове регулювання соціального забезпечення суддів 

характеризується наступними проблемами:  

1) зниженням рівня гарантій, досягнутих в Україні у сфері 

соціального забезпечення суддів; 

2) низьким рівнем соціального забезпечення судді у порівнянні із 

іншими категоріями публічних службовців; 

3) загальними проблеми забезпечення окремих видів соціального 

забезпечення публічної служби, проаналізованими нами у даній роботі. 

Вирішення першої проблеми вбачається нами у дотриманні 

законодавцем вимог статті 22 Конституції України [83] та пункту 1.1 

Європейської хартії про закон «Про статус суддів» [294] стосовно того, що 
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при кожному внесенні змін до правового регулювання соціального 

забезпечення суддів шляхом прийняття нових законів чи змін до вже 

існуючих недопустимим є звуження змісту та обсягу існуючих гарантій 

соціального забезпечення суддів. У разі, коли таке обмеження все ж 

прийняте, воно має компенсуватись шляхом надання додаткових прав та 

гарантій суддям,  у тому числі і у їх матеріальному забезпеченні. 

Проблема низького рівня соціального забезпечення судді у 

порівнянні із іншими категоріями публічних службовців вирішується 

шляхом встановлення єдиних стандартів. У даній роботі нами було 

запропоновано прийняття Закону України «Про публічну службу» із 

відповідним встановленням єдиних механізмів соціального забезпечення, 

проте із урахуванням специфіки кожного виду. Такий метод вирішення 

проблем є актуальним і в цьому випадку. Таким же чином пропонуємо 

вирішити і проблему забезпечення окремих видів соціального 

забезпечення суддів. 

Аналізуючи наукову літературу, присвячену соціальному 

забезпеченню прокурорів, можна дійти висновку, що до недавнього часу 

для даної сфери не була актуальною проблема пенсійного забезпечення. 

Проте на сьогоднішній день, внаслідок прийняття нового Закону України 

«Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [110], пенсії  призначаються 

в розмірі 60 відсотків від суми місячної (чинної) заробітної плати, до якої 

включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01 січня 2011 

року до такої суми, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням 

пенсії, включались страхові внески на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування. Крім того, у попередній редакції цього Закону 

розмір пенсії був на 10  відсотків вищий, що вказує не на покращення, а на 

погіршення пенсійного забезпечення прокурорських працівників. Більше 

того, негативні зміни у системі пенсійного забезпечення працівників 
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прокуратури пов’язані ще й із збільшенням вислуги років для отримання 

пенсії на п’ять років, а стажу на посаді прокурора – з десяти до 

п’ятнадцяти років [296, с. 71-72]. У свою чергу, В.І. Хвесюк звертає увагу 

на те, що згідно з пунктом 5 Перехідних положень Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [110] пенсійне забезпечення 

працівників органів прокуратури, яке поширювалося і на слідчих органів 

прокуратури, скасовується із початком діяльності Державного бюро 

розслідувань [297, с. 38]. Іншими словами, скасовується не саме пенсійне 

забезпечення як вид соціального забезпечення прокурорів, а його 

спеціальний характер. Водночас, варто зазначити, що Державне бюро 

розслідувань, незважаючи на прийняття необхідного законодавства, все ще 

не запрацювало повноцінно і, на думку експертів, даний момент 

відтермінований до кінця 2018 року [298]. У даному контексті                         

В.І. Хвесюком зазначається, що у жодній європейській країні світу не 

скасоване спеціальне пенсійне забезпечення державних службовців, тому 

таке рішення законодавця має популістський характер без належних на те 

підстав [297, с. 38]. Проте таке реформування цілком відповідає 

загальному державному курсу на скорочення соціального забезпечення 

публічних службовців. Тобто зменшення державних гарантій у сфері 

соціального забезпечення прокуратури відбулося у контексті тенденцій, 

що характерні для всіх інших видів публічних службовців. 

Окрім зазначеного зменшення гарантій, у науковій літературі 

виокремлюються такі проблеми:  

1) виключення права на забезпечення благоустроєним жилим 

приміщенням у першочерговому порядку після звільнення з органів 

прокуратури у разі переїзду в одну із обраних місцевостей, де вони 

працювали або проживали, для прокурорів-пенсіонерів, які пропрацювали 

в органах прокуратури не менше 25 років або стали інвалідами під час 

роботи [297, с. 40];  
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2) виключення норми про 50-відсоткову знижку плати за займане 

прокурорами та членами їх сімей, житло, комунальні послуги в межах 

норм [297, с. 40];  

3) відсутність у Законі норм про відшкодування збитків, заподіяних 

знищенням чи пошкодженням майна прокурору, слідчому чи пенсіонеру з 

числа прокурорсько-слідчих працівників, членам їх сімей і близьким 

родичам у зв’язку з виконанням працівником прокуратури службових 

обов’язків [297, с. 40; 296, с. 71-72]. З одного боку, виключення 

вищенаведених положень є доволі логічним, так як перелік заходів 

соціального забезпечення прокурорів був і залишається досить широким, у 

тому числі й і у частині кола осіб, яким держава повинна відшкодовувати 

шкоду у зв’язку з виконанням працівником прокуратури службових 

обов’язків; з іншого боку, відміна вищенаведених соціально-

забезпечувальних заходів швидко знизила ефект від підвищення 

заробітних плат прокурорів. 

Підсумовуючи аналіз правового регулювання соціального 

забезпечення прокурорів, відзначимо наявність наступних проблем:  

1) суттєве зниження рівня гарантій, досягнутих в Україні у сфері 

соціального забезпечення прокурорів; 

2) загальні проблеми забезпечення окремих видів соціального 

забезпечення публічної служби, проаналізовані нами у даній роботі, 

зокрема такі, як пенсійне забезпечення, забезпечення житлом тощо; 

3) відміна низки соціально-забезпечувальних заходів, що призвело до 

зниження ефекту від підвищення заробітних плат прокурорів. 

Перша проблема обумовлена усією сукупністю реформаційних 

процесів, які відбуваються в нашій державі. В умовах суттєвого 

скорочення видатків держави на соціальне забезпечення різних видів 

публічних службовців такі зміни не могли обійти сферу соціального 

забезпечення прокурорів. Тому можемо зробити висновок, що 
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вищезазначені процеси є логічними, а розмір заробітної плати прокурорів і 

за цих обставин є більш, ніж високим, якщо його порівняти з переважною 

більшістю інших категорій працівників. 

Проблеми забезпечення окремих видів соціального забезпечення 

публічної служби, як і у попередніх проаналізованих випадках, варто 

вирішувати шляхом підвищення матеріального забезпечення прокурорів. 

Наприклад, наведені нами проблеми зменшення розміру пенсійного 

забезпечення компенсуються збільшенням розміру заробітної плати 

прокурорів. Відповідно, чим вища зарплата прокурорських працівників, 

тим вищим є і розмір їх пенсійного забезпечення. 

Ще одна проблема полягає у тому, що відміна низки соціально-

забезпечувальних заходів знизила ефект від підвищення заробітних плат 

прокурорів. Проте, наприклад, згідно з частиною 3 статті 81 Закону 

України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [110] посадовий 

оклад прокурора місцевої прокуратури з 01 січня 2017 року становить 12 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено 

на 01 січня календарного року. Враховуючи, що прожитковий мінімум є 

величиною, яка постійно зростає, так само перманентно збільшується і 

заробітна плата прокурорів. Тому і дана проблема поступово нівелюється 

внаслідок прийняття законодавцем належних заходів при розробці нової 

редакції Закону України «Про прокуратуру». 

Таким чином, дослідження проблем забезпечення окремих видів 

соціального забезпечення публічної служби та окремих категорій 

працівників і шляхів їх вирішення продемонструвало наявність низки 

невирішених проблем. Основна причина цього полягає у незавершеності 

процесу формування інституту публічної служби в Україні. Оскільки на 

сьогоднішній день все ще відсутнє єдине законодавство про публічну 

службу, окремі питання, пов’язані із регулюванням її діяльності, 
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залишаються спірними, особливо у співвідношенні різних видів публічної 

служби.  

Отже, існуючі проблеми можна розділити на дві умовних групи: 

проблеми зменшення обсягів соціального забезпечення публічних 

службовців і проблеми співвідношень, за яких одні види публічних 

службовців отримують значно більші обсяги соціального забезпечення, 

аніж інші. Існуючі раніше проблеми недосконалості формулювань 

правових норм на сьогодні переважно не є актуальними, тому можна 

зробити висновок, що наразі сфера соціального забезпечення публічних 

службовців врегульовується значно якісніше, ніж раніше.  
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Висновки до Розділу 4 

1. Правовий захист працівників публічної служби відрізняється від 

соціального захисту та відповідного забезпечення тим, що це поняття 

вказує на особливі інститути та правила, які захищають працівників 

публічної служби від протиправного втручання у здійснення їх 

повноважень, захищають їх трудову діяльність, спрямовану на виконання 

функцій держави чи органів місцевого самоврядування (вузький підхід), 

або ж стосується усіх без виключення інститутів та засобів, за допомогою 

яких відповідний працівник публічної служби може здійснити захист своїх 

законних прав та інтересів і поновити їх у разі порушення. 

Вказано на те, що ч. 2 Порядку надання державним службовцям 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань», слід доповнити 

наступним формулюванням: «Умовами надання матеріальної допомоги 

на вирішення побутових проблем є:  

1) хвороба державного службовця або його близького родича, що 

проживає з ним в одній сім’ї;  

2) необхідність покращити санітарно-гігієнічні умови у житлі 

державного службовця;  

3) зміна житла державним службовцем внаслідок необхідності 

покращення житлових та санітарно-гігієнічних умов або ж внаслідок 

дострокового розірвання договору оренди житлового приміщення 

орендарем;  

4) необхідність оплати навчання неповнолітніх дітей державного 

службовця;  

5) смерть близького родича державного службовця, який брав 

участь у веденні спільного домашнього господарства;  
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6) інші несприятливі обставини, які негативно позначаються на 

матеріально-побутовому становищі державного службовця». 

2. Запропоновано в подальшому використовувати як у науці, так і у 

відповідних законодавчих актах поняття «соціальне забезпечення» замість 

понять «соціально-побутове забезпечення», «матеріальне забезпечення», 

«правове забезпечення», оскільки це поняття є найбільш прийнятним для 

структурування правових норм, що регулюють соціально-забезпечувальні 

відносини у сфері державної служби. У зв’язку з відсутністю його  

законодавчого визначення у базовому Законі запропоновано доповнити          

ст. 2 положеннями наступного змісту: «Соціальне забезпечення державних 

службовців – це система передбачених законодавством гарантій та заходів 

соціально-економічного характеру, які належать особі незалежно від 

передбаченої законодавством заробітної плати та заохочень у її структурі, 

спрямовані на забезпечення гідного рівня життя, компенсації особливостей 

службових обмежень, а також нівелювання чи пом’якшення соціально-

економічних ризиків, що можуть виникнути внаслідок непередбачуваних 

обставин. Соціальне забезпечення включає в себе матеріальну допомогу, 

житлове забезпечення, забезпечення додатковим високим рівнем 

соціальних послуг, гарантії від непередбачуваних обставин, а також захист 

та страхування у порядку системи загальнообов’язкового пенсійного та 

соціального страхування». 

3. У разі прийняття Закону України «Про публічну службу», 

закріпити у ньому норму «Переведення державних службовців» такого 

змісту: «Не допускається переведення публічного службовця в іншу 

місцевість». За інших обставин внести зміни до існуючих нормативно-

правових актів, зокрема до статті 41 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, яку викласти у такій редакції: «1. 

Державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та 
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професійної компетентності може бути переведений без обов’язкового 

проведення конкурсу:  

1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому 

державному органі – за рішенням керівника державної служби;  

2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному 

органі – за рішенням керівника державної служби в державному органі, з 

якого переводиться державний службовець, та керівника державної 

служби в державному органі, до якого переводиться державний 

службовець. … 3. Не допускається переведення публічного службовця в 

іншу місцевість …». При цьому звернемо увагу на те, що для окремих 

категорій публічних службовців, таких як військовослужбовці та 

працівники дипломатичної служби, така гарантія має бути збережена, 

оскільки специфіка їх діяльності передбачає регулярне переведення в іншу 

місцевість. 

4. Одним із варіантів законодавчого шляху вирішення проблеми 

забезпечення публічних службовців житлом є прийняття єдиного 

нормативно-правового акта – Закону України «Про публічну службу», 

який дійсно може стати важливим інструментом у вирішенні існуючих 

проблем. У такому разі у розділі, присвяченому соціальному 

забезпеченню, доцільно закріпити норму такого змісту: «Соціально-

побутове забезпечення публічних службовців. 1. Після призначення на 

посаду публічний службовець, який потребує поліпшення житлових умов, 

не пізніш як через шість місяців після обрання забезпечується службовим 

житлом органами місцевого самоврядування у випадках та в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України». Саме такий строк закріплений 

у ст. 44 Закону України «Про статус суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII, і 

він є об’єктивно достатнім для вирішення проблем публічного службовця. 

Проте подібне формулювання норми передбачає її конкретизацію у 
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положеннях підзаконних нормативно-правових актів, що може створити 

додаткові труднощі правового регулювання.  

5. Резюмовано, що запровадження обов’язкового медичного 

страхування публічних службовців може водночас вирішити одразу дві 

проблеми:  

1) вирішити існуючі недоліки правового регулювання 

реабілітаційного та рекреаційного соціального забезпечення публічної 

служби;  

2) урівняти в реабілітаційних та рекреаційних гарантіях усі категорії 

працівників публічної служби. 

6. Проблемами правового регулювання реабілітаційного та 

рекреаційного соціального забезпечення публічних службовців є наступні: 

1) несправедливість у правовому регулюванні реабілітаційного та 

рекреаційного обслуговування різних видів публічних службовців; 

2) відсутність медичного страхування публічних службовців, що 

могло б вирішити всі існуючі проблеми. 

7. Проблемами правового регулювання соціального забезпечення 

суддів є наступні:  

1) зниження рівня гарантій, досягнутих в Україні у сфері соціального 

забезпечення суддів; 

2) низький рівень соціального забезпечення суддів у порівнянні із 

іншими категоріями публічних службовців; 

3) загальні проблеми забезпечення окремих видів соціального 

забезпечення публічної служби, проаналізовані нами у даній роботі. 

Наголошено на тому, що запровадження обов’язкового медичного 

страхування публічних службовців може водночас вирішити одразу дві 

проблеми:  
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1) ліквідувати існуючі недоліки правового регулювання 

реабілітаційного та рекреаційного соціального забезпечення публічної 

служби;  

2) урівняти в реабілітаційних та рекреаційних гарантіях усі категорії 

працівників публічної служби. 

8. Встановлено, що проблемами правового регулювання групи 

побутових форм соціального забезпечення публічних службовців є 

наступні:  

1) значне звуження обсягів побутового соціального забезпечення 

публічних службовців у порівнянні із законодавством минулого століття;  

2) нереалізованість підзаконних нормативно-правових актів, 

прийнятих у даній сфері, на практиці;  

3) невирішеність питання щодо забезпечення публічних службовців 

житлом, яке не підкріплене ні строками, ні фактичними дієвими 

механізмами реалізації;  

4) невідшкодування витрат, пов’язаних з переведенням державних 

службовців і членів їх сімей в іншу місцевість та переведенням державних 

службовців до іншого державного органу. 

Проблемами правового регулювання соціального забезпечення 

прокурорів є наступні:  

1) суттєве зниження рівня гарантій, досягнутих в Україні у сфері 

соціального забезпечення прокурорів; 

2) загальні проблеми забезпечення окремих видів соціального 

забезпечення публічної служби, проаналізовані нами у даній роботі, 

зокрема такі, як пенсійне забезпечення, забезпечення житлом тощо; 

3) відміна низки соціально-забезпечувальних заходів, внаслідок чого 

знизився ефект від підвищення заробітних плат прокурорів. 

Зроблено висновок, що дослідження проблем забезпечення окремих 

видів соціального забезпечення публічної служби та окремих категорій 
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працівників і шляхів їх вирішення продемонструвало наявність низки 

невирішених проблем. Основна причина цього полягає у незавершеності 

процесу формування інституту публічної служби в Україні. Оскільки на 

сьогоднішній день все ще відсутнє єдине законодавство про публічну 

службу, окремі питання, пов’язані із регулюванням її діяльності, 

залишаються спірними, особливо у співвідношенні різних видів публічної 

служби. 
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РОЗДІЛ 5 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ 

СЛУЖБИ 

 

5.1 Тенденції розвитку правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби за національним законодавством  

 

Наукова дискусія щодо оптимізації правового регулювання публічної 

служби України триває фактично з моменту введення даного терміна у 

науковий та нормативний обіг у нашій державі. Частина напрямів, які 

пропонувались вітчизняними дослідниками для удосконалення 

функціонування даного інституту, наводились як основа для втілення 

новацій і були згодом відображені у законодавстві про публічну службу. 

Одним із питань, на яке звертається увага, є окремі аспекти вдосконалення 

соціального забезпечення публічної служби. Незважаючи на те, що рівень 

такої уваги на сьогодні є незначним, аналіз окремих запропонованих 

раніше вітчизняними науковцями процедур та практик свідчить про їх 

поточне відображення у нормах чинного законодавства, у тому числі й у 

Законі України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92].  

Варто зазначити, що і після прийняття нового законодавства у 

наукових працях не менша увага приділяється аналізу проблем розвитку 

правового регулювання публічної служби, його сучасному стану, 

визначенню основних недоліків та суперечностей й, передусім, ймовірним 

шляхам удосконалення і модернізації даної системи. Аналіз чинного 

законодавства про публічну службу, а також висновків вітчизняних 

науковців у даній сфері свідчить про те, що попри позитивні результати 

реформаційних процесів, для інституту соціального забезпечення 

публічної служби України все ще характерна наявність спірних питань та 
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невирішених проблем. У той же час, доцільно відзначити, що перебування 

досліджуваного інституту на стадії свого розвитку обумовлює актуальність 

встановлення напрямків його подальшої еволюції з урахуванням сучасних 

реалій та відповідності європейським стандартам. Отже, питання 

тенденцій розвитку правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби за національним законодавством все ще залишається 

значимим для дослідження, передусім, із огляду на те, що станом на 

сьогодні у даній сфері продовжується реформування та зміна основних 

параметрів. Внаслідок цього наукові роботи із даного питання втрачають 

свою актуальність, що відбуватиметься і в подальшому, оскільки 

законодавство про публічну службу зазнаватиме змін і у майбутньому. Із 

урахуванням того, що зміни у правовому регулюванні соціального 

забезпечення публічної служби України відбуваються постійно визначення 

сучасних тенденцій розвитку правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби за національним законодавством є 

актуальним питанням для дослідження і необхідним для встановлення в 

теперішніх реаліях. 

Питання тенденцій правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби за національним законодавством у цілому є недостатньо 

дослідженим у вітчизняній науці з огляду на наступні причини. По-перше, 

постійна еволюція законодавства про публічну службу обумовлює втрату 

актуальності наукових розробок, здійснених у попередні роки. По-друге, 

сучасні науковці переважно досліджують тенденції правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби лише у контексті 

більш загального питання – тенденцій правового регулювання публічної 

служби.  

Серед науковців, які здійснювали аналіз перспектив розвитку 

досліджуваного інституту, відзначимо внесок таких, як Н.Ф. Артеменко 

[299], І.І. Боршуляк [300], С.Г. Бровченко [301], В.А. Буржинський [302], 
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Ю.М. Війтєв [303], Н.Л. Гавкалова [304], С.О. Глібова [305], Є.П. 

Гребоножко [306], Н.А. Жиденко [307], С.В. Заболотна [308], Т.Є. 

Кагановська [309], О.М. Капля [310], С. Карпенко [311], В.Я. Киян [312], 

В.В. Коваленко [313], Б.В. Колесніков [314], Н.М. Колісніченко [315], М.В. 

Кузнецова [316], О.Я. Лазор [317], Ю.Ю. Лихач [318], У.І. Ляхович [319], 

Г.В. Мамчур [320], Н.П. Матюхіна [321], В.А. Миколенко [322], Р.А. 

Науменко [323], Д.В. Неліпа [324], Н.Р. Нижник [325], І.В. Новосельська 

[326], В.М. Олуйко [327], А.В. Пазюк [328], К.С. Проскурякова [329], І.А. 

Сай [330], О.М. Слюсаренко [331], Т.А. Соколова [332], С.В. Таранушич 

[333], Ю.Г. Телеховський [334], В.Г. Тимофієв [335], О.П. Тищенко [336], 

О.П. Федоренко [337], А.О. Ходжаян [338], Я.В. Чистоколяний [339], С.Є. 

Шпильовий [340], М.М. Шумило [341] та інші. Проте зазначені раніше 

особливості обумовлюють необхідність здійснення дослідження тенденцій 

розвитку правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби за національним законодавством. 

Передусім встановимо, що «Великий тлумачний словник української 

мови» роз’яснює тенденції як «напрям розвитку чого-небудь» [72, с. 1440]. 

Тобто в контексті теми нашого дослідження його цілком можливо 

тлумачити як конкретний напрям розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби за національним 

законодавством. Відштовхуючись від того, що кожен наступний етап 

розвитку інституту соціального забезпечення публічної служби 

характеризується новими тенденціями, дійдемо до висновку, що ними є 

певні мінливі явища, які визначають поточну можливість досліджуваного 

інституту розвиватись в об’єктивно важливих напрямках.  

Здійснюючи аналіз наукової літератури та чинного законодавства на 

предмет існуючих та актуальних моделей тенденцій розвитку правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби, ми встановили 

наступні закономірності: 
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1. Специфіка правового регулювання публічної служби полягає у 

тому, що її реформування здійснюється на державному рівні відповідно до 

прийнятих програм та стратегій. Так, на сьогодні у даній сфері є чинними 

Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки [146], Стратегія 

реформування державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану 

заходів щодо її реалізації [342], яка, не зважаючи на визначений строк 

своєї реалізації, все ще не втратила чинності, Стратегія реформування 

державного управління України на 2016-2020 роки [343] тощо.  

Так, Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки [146] 

прийнято з метою забезпечення всіх сфер життєдіяльності держави 

кваліфікованими кадрами, необхідними для реалізації національних 

інтересів у контексті розвитку України як демократичної, соціальної 

держави з розвинутою ринковою економікою. Відповідно, належне 

соціальне забезпечення таких кадрів є одним із першочергових завдань. У 

даному контексті Стратегією передбачено конкретні вектори руху, які 

можна тлумачити як тенденції розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби станом на 2012 рік, що мають 

бути реалізовані у повному обсязі до 2020 року. До них належать наступні: 

створення ефективної, реально діючої системи соціального захисту 

населення від соціальних ризиків та загроз; забезпечення зростання 

реальної заробітної плати, додержання державних гарантій оплати праці, 

недопущення встановлення заробітної плати працівників нижче 

прожиткового мінімуму, визначеного законом; подолання негативних 

тенденцій щодо виникнення заборгованості із заробітної плати; 

реформування системи соціального страхування; розроблення заходів 

соціального захисту, зокрема щодо забезпечення працевлаштування осіб 

передпенсійного віку; відновлення та збільшення відомчого житлового 

фонду, розроблення ефективного механізму пільгового кредитування для 
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придбання житла; створення умов для розвитку соціальної інфраструктури 

на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності; 

гарантування безпечних умов праці у виробничій та невиробничій сферах; 

забезпечення гендерної рівності; створення належних умов для поєднання 

жінками професійних і сімейних обов’язків. При цьому варто зазначити, 

що не кожна складова наведеного переліку є тенденцією правового 

регулювання. Наприклад, подолання негативних тенденцій щодо 

виникнення заборгованості із заробітної плати неможливе виключно 

законодавчим шляхом, адже для втілення даної тенденції необхідне 

здійснення комплексу дій, у тому числі й економічних. Це ж стосується, 

зокрема, і тенденцій забезпечення зростання реальної заробітної плати, 

відновлення та збільшення відомчого житлового фонду тощо. Деякі із 

тенденцій вважаємо неактуальними. Мова йде про забезпечення гендерної 

рівності та створення належних умов для поєднання жінками професійних 

і сімейних обов’язків. По-перше, гендерна рівність у нашій державі 

встановлена у конституційному порядку, по-друге, аналіз норм Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92] засвідчує, 

що у даній сфері відсутні будь-які вказівки на гендерні дискримінації. При 

вступі на публічну службу встановлено вимоги щодо компетентності, 

проте не щодо статі. Більше того, дані питання не зовсім відносяться до 

сфери соціального забезпечення публічної служби. Тенденції на кшталт 

створення ефективної, реально діючої системи соціального захисту 

населення від соціальних ризиків та загроз, реформування системи 

соціального страхування, забезпечення безпечних умов праці у виробничій 

та невиробничій сферах є занадто загальними, проте відзначимо, що на 

сьогодні помітна діяльність законодавця у кожному із зазначених 

напрямків. На створення ефективної, реально діючої системи соціального 

захисту спрямовується робота законодавця, система соціального 

страхування поступово реформується, а забезпечення охорони праці 
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традиційно є одним із пріоритетних завдань керівників підприємств, 

установ, організацій. Тому відзначимо, що, незважаючи на об’ємний 

перелік тенденцій розвитку правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби, закріплених Стратегією державної 

кадрової політики на 2012-2020 роки [146], частина із них не є актуальною 

на сьогодні, в той час як інші тенденції не в повній мірі відповідають 

предмету нашого дослідження.  

Стратегія реформування державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та 

затвердження плану заходів щодо її реалізації [342] виділяє соціальний 

захист державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

як проблему, яка потребує розв’язання. Із цього можна зробити висновок, 

що виконавчою гілкою влади забезпечення соціального захисту державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування розглядається як 

одна загальна важлива тенденція, яка, втім, не деталізується у зазначеній 

Стратегії. 

Стратегія реформування державного управління України на 2016-

2020 роки [343] встановлює тенденції розвитку публічної служби у цілому, 

проте не стосується соціального забезпечення публічних службовців. 

2. Відсутність сучасних та актуальних наукових розробок, 

присвячених подальшому розвитку правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби призводить до того, що аналіз наукових 

концепцій тенденцій розвитку правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби за національним законодавством на 

сьогодні є ускладненим. 

Звернемо увагу на точку зору К.С. Зазеріна, який відзначає, що 

однією із причин негативного ставлення населення до публічної служби 

була та залишається проблема пільг та привілеїв, яка своєрідним чином 

трансформується у проблему соціального забезпечення. Суть її полягає у 
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тому, що, незважаючи на об’єктивну необхідність існування преференцій у 

публічних службовців і їх притаманність усім країнам, в демократичних 

державах  вони мінімізовані до розумних меж, оскільки привілеї не сумісні 

з такими цінностями, як рівність, справедливість, свобода [118, с. 270]. Із 

цієї проблеми, а також із аналізу норм вітчизняного законодавства можна 

зробити висновок про існування тенденції зменшення обсягу 

соціального забезпечення публічних службовців як забезпечення 

принципів рівності, справедливості, свободи. Перефразовуючи точку 

зору К.С. Зазеріна, зазначимо, що дана тенденція полягає у тому, що із 

підвищенням демократичних стандартів нашої держави обсяг соціального 

забезпечення публічних службовців зменшується, оскільки його широкий 

об’єм для даної категорії осіб розглядаються суспільством не як 

компенсація певних обмежень, яких вони зазнають через особливі вимоги 

для зайняття відповідної посади, а як неприпустимі для демократичного 

суспільства привілеї. Підтвердження цьому можна знайти, 

проаналізувавши чинну редакцію Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [92], а також норми Закону України «Про 

державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII [128] у редакції на момент 

його прийняття. Двадцять п’ять років тому державні службовці мали право 

на деякі різновиди соціального забезпечення, згодом виключені із даного 

переліку. Наприклад, згідно із статтею 36 Закону України «Про державну 

службу» від 16.12.1993 № 3723-XII [128] державні службовці 

забезпечувались житлом у встановленому порядку із державного фонду. 

Для порівняння: на сьогодні державному службовцю може надаватися 

службове житло. Різниця полягає у тому, що наразі дана гарантія відсутня, 

а формулювання «може надаватися» означає, що таке рішення 

приймається із урахуванням обставин кожної конкретної ситуації. Більше 

того, службове житло – це певне приміщення, яке перебуває у державній 

чи комунальній власності та яке призначене для більш близького 
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проживання працівників у зв’язку з характером трудових відносин, тобто 

надається виключно на період проходження особою служби. Станом на 

1993 рік йшлось про виділення житла державним службовцям. Також 

згідно з нормами Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 

№ 3723-XII [128] державні службовці мали право на першочергове 

встановлення квартирних телефонів, на безвідсотковий кредит строком до 

20 років для індивідуального, кооперативного житлового будівництва, 

придбання квартир чи індивідуальних жилих будинків, на земельну 

ділянку. Окрім того, члени сімей державних службовців, які проживали 

разом з ними, користувались у встановленому порядку безплатним 

медичним обслуговуванням у державних закладах охорони здоров’я. 

Кожна із зазначених форм соціального забезпечення на сьогодні не є 

притаманною досліджуваному інституту. Відзначимо, що право на 

безоплатне медичне обслуговування членів сімей все ще належить 

окремим категоріям публічних службовців (наприклад, дипломатичним 

службовцям), проте у контексті державних службовців дана правомочність 

була обмежена. Із цього зробимо висновок про існування тенденції 

зменшення обсягу соціального забезпечення публічних службовців з 

метою забезпечення принципів рівності, справедливості, свободи. 

3. У зв’язку із існуванням попередньо виділеної закономірності 

розглядати питання тенденцій розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби за національним 

законодавством можливо шляхом аналізу наукових розробок, присвячених 

соціальному забезпеченню окремих категорій публічних службовців. На 

сьогодні єдиний нормативно-правовий акт, що врегульовує питання 

публічної служби в Україні, відсутній. Водночас, як нами вже вказувалось 

у даній роботі, у пункті 15 частини 1 статті 1 Кодексу адміністративного 

судочинства публічна служба визначається як діяльність на державних 

політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова 
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служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша 

державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, 

органах місцевого самоврядування [93]. Соціальне забезпечення кожної із 

зазначених груп здійснюється на підставі окремих актів спеціального 

законодавства, а отже, відповідні дослідження тенденцій їх подальшого 

удосконалення на науковому рівні проводяться також окремо для кожного 

різновиду публічних службовців. 

Так, О.І. Шкуропацький при здійсненні дослідження 

адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського 

складу Збройних Сил України відзначив, що останні реформи у сфері 

соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України 

мали хаотичний та аліментарний характер [344, с. 185]. При цьому вони не 

передбачають ні заохочення військовослужбовців, ні належну їх 

компенсацію [345, с. 90; 346, с. 95; 347, с. 53]. Так, 27.01.2016 було видано 

наказ Міністра оборони України № 44 «Про особливості виплати 

грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України в 

2016 році» [348], який через рік було уточнено у частині визначення 

деяких сум [349]. Незважаючи на його переважне спрямування на 

регулювання матеріального забезпечення військовослужбовців, суттєвим 

чином він врегульовує і питання їх соціального забезпечення. Так, згідно з 

пунктом 1 наказу №44 до витрат на грошове забезпечення 

військовослужбовців, з-поміж іншого, віднесено і грошову допомогу на 

оздоровлення, яку можна кваліфікувати як різновид соціального 

забезпечення військовослужбовців. Такі виплати здійснюються на розсуд 

командира та залежать від фінансової спроможності держави, тому не 

можуть вважатись гарантованою виплатою, яку буде сплачено 

військовослужбовцю незалежно від спроможності Державного бюджету. 

За таких умов держава у будь-який момент може зменшити обсяги 

зазначеного виду соціального забезпечення і це не буде вважатись 
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порушенням прав військовослужбовців [350, с. 185-186]. Із цього можна 

зробити висновок про існування тенденції звуження прав публічних 

службовців на соціальне забезпечення під час прийняття нових норм, 

яка за своєю сутністю є порушенням встановлених Конституцією 

України вимог до законотворчих процедур, якими заборонено 

звуження певного кола прав та свобод. Наявність такої тенденції 

свідчить про те, що на сьогодні має місце ситуація, за якої обсяг 

запроваджених для військовослужбовців, а отже, публічних службовців, 

пільг та соціальних гарантій звужується на підставі норм законів та навіть 

підзаконних нормативно-правових актів. При цьому відбувається 

порушення конституційних вимог щодо заборони звуження певного кола 

прав та свобод. 

С.П. Пасіка, здійснюючи дослідження схожої тематики, відзначив, 

що  за сучасного реформування сектора соціального забезпечення часто 

відбувається «клонування» вже наявних норм чи продукування так званих 

«віртуальних» норм, метою яких є не вирішення нагальних соціальних 

проблем, а декларування намірів зробити це у майбутньому. У таких 

нормах відсутній механізм реалізації закріпленого у них права, що 

зрештою унеможливлює реалізацію військовослужбовцем свого права на 

практиці [351, с. 11]. Дану тенденцію варто поширити і на весь інститут 

публічної служби, а не лише на її окремі категорії. Як нами відзначалось, 

для досліджуваного інституту є характерним прийняття спеціальних 

програм та стратегій, згідно з якими відбувається його реформування. 

Варто погодитись із С.П. Пасікою у частині того, що більшість таких 

нормативних актів не вирішують поточних проблем. Їх норми переважно 

мають обширний характер, пропозиції конкретних процедур заміняються 

загальними фразами. Саме тому усунення недоліків правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби часто являє 

собою не вчинення законодавцем конкретних дій, а абстрактне планування 
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подальшої державної політики. Таким чином, погоджуючись із С.П. 

Пасікою, відзначимо існування тенденції прийняття норм, метою яких є 

не вирішення нагальних соціальних проблем, а декларування намірів 

зробити це у майбутньому. 

Ще одним різновидом публічних службовців, соціальне забезпечення 

яких належним чином досліджується у вітчизняній науці, є судді. Так, 

одразу декілька дослідників відзначають існування тенденції збільшення 

заробітної плати суддів за рахунок урізання їхніх соціальних гарантій.        

Г.М. Дрок, розглядаючи конституційно-правові засади реформування 

судової влади в сучасних умовах державотворення в Україні, відзначив, 

що у 2010-2011 роках при проведенні судової реформи та прийнятті 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-

VI [291] стартова заробітна плата суддів підвищилась у 5 разів, а її розмір 

було прив’язано до загальнодержавної мінімальної заробітної плати, яка, у 

свою чергу, є змінною величиною у зв’язку із залежністю від індексів 

інфляції та цін на споживчі товари. Таким чином, зростання заробітних 

плат українських суддів стало автоматичним, тобто таким, шо не залежить 

від рішень законодавчої або виконавчої влади [352, с. 291; 353; 354]. 

Враховуючи, що в усі попередні роки мінімальна заробітна плата зростала 

та проводилась індексація прожиткового мінімуму, починаючи з 01 січня, 

можна дійти  висновку, що це стало можливим за рахунок урізання обсягу 

соціальних гарантій суддів. Аналіз норм Закону України «Про статус 

суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII [134] свідчить, що у порівнянні із 

чинною редакцією Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [113] обсяг соціального забезпечення суддів був 

значно більшим. Так, згідно із статтею 44 суддя, який потребував 

поліпшення житлових умов, не пізніш як через шість місяців після обрання 

забезпечувався благоустроєним житлом у вигляді окремої квартири або 

будинку. Для порівняння, на сьогодні суддя забезпечується службовим 
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житлом, а відповідні строки не встановлені взагалі. Суддя також мав право 

на позачергове влаштування дітей у дошкільні заклади і позачергове 

встановлення квартирного телефону, право на придбання на пільгових 

умовах жилих приміщень комунального фонду із знижкою 50 відсотків їх 

вартості та на одержання безвідсоткових кредитів на індивідуальне і 

кооперативне житлове будівництво з погашенням наданої позики за 

рахунок відповідних бюджетів, право на бронювання місць у готелях і на 

всіх видах транспорту, а також позачергове придбання проїзних 

документів, право на санаторно-курортне лікування. На сьогодні кожна із 

перелічених пільг не є актуальною у контексті соціального забезпечення 

суддів. Водночас, питання суддівської винагороди отримало суттєву 

деталізацію. Відповідно до статті 135 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [113] на сьогодні вона включає 

посадовий оклад та доплати за вислугу років, перебування на 

адміністративній посаді в суді, науковий ступінь, роботу, яка передбачає 

доступ до державної таємниці. Порівнюючи нинішній стан із попередніми 

редакціями Закону, можна дійти до висновку про те, що зазначені доплати 

по суті замінили суддівські премії. Тому наразі у зв’язку із скасуванням 

низки різновидів соціального забезпечення суддів суддя особливо 

зацікавлений у сумлінній праці та кар’єрному зростанні, оскільки його 

матеріальне забезпечення безпосередньо залежить від цих чинників, а 

соціальне забезпечення є недостатнім для компенсації усіх обмежень, яких 

зазнає суддя у зв’язку із виконанням функцій правосуддя. Отже, на 

сьогодні актуальною є тенденція збільшення заробітної плати 

публічних службовців за рахунок зменшення обсягу їх соціального 

забезпечення, яка полягає у тому, що останніх декілька років 

спостерігається постійне зростання матеріального забезпечення суддів та 

обмеження їх соціальних гарантій. При цьому, беручи до уваги раніше 

виділені нами тенденції, вважаємо дану тенденцію такою, що буде 
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актуальною ще протягом тривалого часу. Фактично, прослідковуючи 

ретроспективу змін до законодавчих актів, що врегульовують соціальне 

забезпечення окремих категорій публічних службовців, можна дійти до 

висновку, що зменшення обсягу соціальних гарантій є процесом, який 

відбувається постійно. При цьому на державному рівні існує розуміння, що 

забезпечення сфери публічної служби висококваліфікованими кадрами 

неможливе без високого рівня їх матеріального забезпечення.   

М.А. Дідиченко, досліджуючи стан соціального забезпечення суддів 

в умовах проведення судової реформи, робить висновок про зменшення 

змісту та обсягу соціального забезпечення суддівського корпусу, що 

негативно позначається на незалежності самих судів. Це обумовлено 

низкою чинників, до яких варто віднести політичну та економічну кризи в 

державі [274, с. 186]. Така позиція фактично дублює раніше зроблені нами 

у даній роботі висновки про те, що перелік форм соціального забезпечення 

постійно зменшується, як і обсяги його надання. Таким чином, 

незважаючи на неможливість виділення окремої тенденції, у цілому 

погодимось із точкою зору дослідниці, оскільки вона відповідає 

результатам проведеного нами аналізу. 

Підсумовуючи аналіз наукової літератури та норм вітчизняного 

законодавства, зробимо висновок про те, що тенденції розвитку правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби за національним 

законодавством на сьогодні є переважно негативними. Фактично кожен 

виділений нами науковець звернув увагу на те, що обсяг форм соціального 

забезпечення кожного із різновидів публічних службовців за часи 

незалежності України був суттєво зменшений. При цьому існують 

різноманітні пояснення даного процесу. Деякі науковці вважають його 

логічним наслідком утвердження в Україні принципів рівності, 

справедливості та свободи, за яких надання окремим категоріям осіб 

особливих переваг перед іншими є неприпустимим. Інші вчені звертають 
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увагу на те, що обмеження соціального забезпечення компенсується за 

рахунок збільшення обсягів матеріального забезпечення публічних 

службовців. Тобто фактично мова йде про заміну натуральних способів 

компенсування публічним службовцям різноманітних обмежень, 

пов’язаних із професійною діяльністю, на грошові, що є цілком 

прийнятним із огляду на світовий та європейський досвід. Від себе додамо, 

що важливою тенденцією розвитку правового регулювання переважної 

більшості правових інститутів в Україні на сьогодні є інтеграція 

міжнародних нормативно-правових стандартів у вітчизняне законодавство. 

Дана тенденція є значущою із огляду на те, що сам інститут публічної 

служби запозичений Україною у більш розвинених держав, тому у даному 

контексті цінним є як використання досвіду окремих країн, так і 

приведення вітчизняного законодавства у відповідність до 

загальновизнаних стандартів. 

Отже, у процесі дослідження питання тенденцій розвитку 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби за 

національним законодавством нами виділено наступні їх різновиди: 

1) тенденція зменшення обсягу соціального забезпечення публічних 

службовців як засобу забезпечення принципів рівності, справедливості та 

свободи усіх громадян держави; 

2) тенденція звуження прав публічних службовців на соціальне 

забезпечення під час прийняття нових норм та порушення встановлених 

Конституцією України вимог до законотворчих процедур; 

3) тенденція прийняття норм, метою яких є не вирішення нагальних 

соціальних проблем, а декларування намірів зробити це у майбутньому; 

4) тенденція збільшення заробітної плати публічних службовців за 

рахунок зменшення обсягу їх соціального забезпечення; 
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5) тенденція інтеграції міжнародних нормативно-правових стандартів 

у вітчизняне законодавство. 

Тенденція зменшення обсягу соціального забезпечення публічних 

службовців як засобу забезпечення принципів рівності, справедливості 

та свободи усіх громадян держави полягає у тому, що на сьогодні в 

нашій державі відбувається поступове зрівнювання соціального 

забезпечення публічних службовців із іншими категоріями працівників, 

незважаючи на суттєві відмінності у трудових функціях, престижності та 

обмеженнях, яких зазнають публічні службовці. Статтею 21 Конституції 

України [83] встановлено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 

правах, а права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Це 

означає, що така рівність має поширюватись на усі сфери суспільного 

життя, у тому числі і соціальне забезпечення. Саме тому обсяги 

соціального забезпечення, встановлені на сьогодні для різних категорій 

публічних службовців, є фактично ідентичними та відрізняються 

переважно відповідно до діяльності, яка здійснюється публічними 

службовцями. Окрім того, аналіз розвитку законодавства у даній сфері 

засвідчує, що усі категорії публічних службовців протягом останніх двох 

десятків років зазнали зменшення обсягів соціальних гарантій. 

Звернемо увагу на те, що на сьогодні у кожному окремому випадку 

перелік форм соціального забезпечення встановлено таким чином, за якого 

подальше скорочення є проблемним. Наприклад, Законом України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [113] соціальне 

забезпечення суддів, передусім, обмежене такими формами, як державний 

захист судді, його соціальне страхування та пенсійного забезпечення. У 

даному контексті вважаємо справедливим компенсування тих ризиків, які 

несе суддя через службову діяльність, за рахунок держави у даних 

напрямках. Інші напрями соціального забезпечення благами суспільного 

життя були замінені на грошову форму.  
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У статті 37 Закону України  «Про дипломатичну службу» від 

20.09.2001 № 2728-III [112] встановлено різні види соціально-побутового 

забезпечення та гарантії, що надаються працівникам дипломатичної 

служби та членам їх сімей, а саме: медичне обслуговування та санаторно-

курортне лікування працівників дипломатичної служби та й членів їх 

сімей, які проживають разом з ними; дружинам (чоловікам) працівників 

дипломатичної служби під час їх звільнення з роботи у зв’язку з 

довготерміновим відрядженням чоловіка (дружини) виплачується грошова 

допомога тощо. У даному контексті відзначимо, що подальше скорочення 

обсягів соціального забезпечення працівників дипломатичної служби може 

бути здійснено за рахунок їх медичного обслуговування та санаторно-

курортного лікування і в першу чергу це стосуватиметься членів їх сімей. 

Водночас, соціальне забезпечення дружинам (чоловікам) працівників 

дипломатичної служби під час їх звільнення з роботи у зв’язку з 

довготерміновим відрядженням вважаємо таким різновидом, який 

максимально відображає специфіку даної категорії службовців. Тож його 

існування, з нашої точки зору, виправдане. 

Основним проблемним моментом втілення даної тенденції, на наше 

переконання, є позбавлення окремих категорій публічних службовців тих 

гарантій, якими наділяються інші категорії працівників та службовців. 

Іншими словами, надання працівникам дипломатичної служби та членам їх 

сімей медичного обслуговування та санаторно-курортного лікування, у той 

час як судді були позбавлені такого права, є порушенням принципів 

рівності, справедливості та свободи. 

Ефективну реалізацію даної тенденції ми вбачаємо у прийнятті 

єдиного нормативно-правового акта, який врегулює функціонування 

публічної служби, у тому числі й соціального забезпечення публічних 

службовців. Такий нормативно-правовий акт за своїм змістом буде 

близьким до Законів України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 
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889-VIII [92], «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [110], «Про 

дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III [112], «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [113], «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 

2011-XII [114] тощо, а у досліджуваній сфері характеризуватиметься 

наступними особливостями: 

1) встановить єдині стандарти соціального забезпечення усіх 

категорій публічних службовців, що забезпечить дотримання принципів 

рівності, справедливості та свободи усіх громадян держави у даній сфері; 

2) наблизить соціальне забезпечення публічних службовців до 

соціального забезпечення інших категорій працівників, проте із 

урахуванням галузевої специфіки, наприклад, щодо державного захисту 

судді чи грошової допомоги дружинам (чоловікам) працівників 

дипломатичної служби під час їх звільнення з роботи у зв’язку з 

довготерміновим відрядженням чоловіка (дружини). 

Тенденція звуження прав публічних службовців на соціальне 

забезпечення під час прийняття нових норм та порушення 

встановлених Конституцією України вимог до законотворчих 

процедур є однозначно негативною і відрізняється від інших виділених 

нами тенденцій тим, що її існування обумовлює обмеження публічних 

службовців у правах та порушення норми статті 22 Конституції України 

[83], згідно з якою при прийнятті нових законів або внесенні змін до 

чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і 

свобод. На практиці дана норма реалізовується таким способом, за якого 

звуження прав і свобод особи має компенсуватись наданням інших прав та 

свобод. Наприклад, звуження обсягу соціального забезпечення суддів 

компенсується підвищенням їх матеріального забезпечення. Проте у 

деяких сферах, зокрема у сфері соціального забезпечення 

військовослужбовців, такі обмеження не компенсуються взагалі. 
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Враховуючи негативний характер, найбільш доцільний напрям її 

реалізації вбачаємо у даної проблеми. Однією із причин існування даної 

тенденції, як нами встановлено, є врегулювання окремих питань 

соціального забезпечення підзаконними нормативно-правовими актами. 

Тому для її вирішення важливим є: 

1) врегулювання соціального забезпечення публічної служби на 

законодавчому рівні; 

2) встановлення єдиних стандартів соціального забезпечення усіх 

категорій публічних службовців, що унеможливить звуження прав 

окремих із них; 

3) допущення звуження прав публічних службовців лише у випадку 

його компенсування шляхом надання додаткових прав і свобод.  

Тенденція прийняття норм, метою яких є не вирішення 

нагальних соціальних проблем, а декларування намірів зробити це у 

майбутньому характеризується наявністю як позитивних, так і негативних 

ознак. Позитивний аспект, передусім, полягає у тому, що будь-яке 

реформування повинне проводиться згідно з чітко встановленим планом. 

Як свідчить наше дослідження, сфера публічної служби характеризується 

постійним прийняттям різноманітних програм та стратегій, що у цілому є 

позитивною тенденцією. Проте зміст таких нормативних актів занадто 

поверховий, вони відзначаються наявністю розмитих формулювань, що 

перетворює такі документи із стратегічних у заяви про наміри. Фактично 

існуючі проблеми у сфері  соціального забезпечення публічної служби 

вирішуються не в міру їх виявлення, а переносяться на більш пізні періоди. 

Причому відповідні наміри можуть бути розраховані як на період у 

декілька років, так і на ціле десятиліття. 

Таким чином, відзначаючи важливість існування стратегічних 

документів у даній сфері, ми пропонуємо наступні шляхи їх 

удосконалення: 
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1) хронологічно визначати строки виконання не лише програм та 

стратегій у цілому, а й кожного із передбачених ними напрямів, що 

дозволить вирішувати проблеми по мірі їх виникнення;  

2) розробляти зміст стратегій та програм більш детально, обмежуючи 

використання узагальненої термінології, – запропоновані напрями 

удосконалення інституту повинні супроводжуватись механізмом їх 

реалізації;  

3) розробляти стратегії та програми, які мають короткострокову 

перспективу, адже виконання довгострокових підзаконних нормативно-

правових актів може бути розтягнутим у часі на термін, впродовж якого 

виникнуть нові проблеми та завдання. 

Тенденція збільшення заробітної плати публічних службовців за 

рахунок зменшення обсягу соціального забезпечення полягає у тому, 

що протягом останнього десятиліття у всіх підінститутах публічної служби 

здійснюється цілеспрямована державна політика із збільшення розмірів 

оплати праці таких службовців та зменшення їх соціального забезпечення. 

Дані процеси є взаємопов’язаними, тому і становлять єдину тенденцію. Як 

нами встановлено, при прийнятті нових законів або внесенні змін до 

чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і 

свобод [83], а тому зменшення обсягу соціального забезпечення апріорі 

повинне відповідним чином компенсуватись. Досвід вітчизняного 

законодавця свідчить про те, що така компенсація переважно здійснюється 

у формі деталізації відносин матеріального забезпечення публічних 

службовців. Порівняльний аналіз норм Законів України «Про статус 

суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII [134] та «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [113] дає змогу стверджувати, що 

внаслідок зменшення обсягу соціального забезпечення судді отримали 

право на заробітну плату, розмір якої значно перевищує 

середньостатистичний по державі  
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У подальшому вирішення даної тенденції вбачаємо у реалізації 

наступних напрямків: 

1. Оскільки розмір заробітної плати окремих категорій публічних 

службовців залежить від індексації прожиткового мінімуму в державі, у 

майбутньому він буде лише зростати. Щодо тих категорій, у яких відсутня 

така прив’язка, все одно спостерігається поступове зростання доходів, 

обумовлене необхідністю залучення висококваліфікованих спеціалістів у 

даному сфері. 

2. Низькі економічні показники нашої держави свідчать про те, що 

подальше зростання заробітної плати публічних службовців є можливим 

лише за рахунок зменшення обсягів соціального забезпечення; 

3. Обсяг соціального забезпечення публічних службовців буде 

поступово зменшуватись із урахуванням того, що стосовно деяких 

категорій публічної служби ще більше скорочення гарантій на сьогодні є 

проблемним. 

Тенденція інтеграції міжнародних нормативно-правових 

стандартів у вітчизняне законодавство має найзагальніший характер з-

поміж інших, оскільки на сьогодні відсутній єдиний можливий алгоритм 

щодо втілення даного напряму. Важливою є ратифікація міжнародного 

законодавства на кшталт Європейської соціальної хартії [355], яка 

регулярно здійснюється Україною. Згідно із статтею 9 Конституції 

України [83] чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких дана 

Верховною Радою, є частиною національного законодавства України, а 

згідно із статтею 81 Кодексу законів про працю України [356] у разі 

укладення міжнародного договору або міжнародної угоди, однією із сторін 

якої є Україна [357], у яких запроваджено інші правила, ніж ті, які містить 

законодавство України про працю, застосовуються правила міжнародного 

договору або міжнародної угоди. Отже, ратифікація міжнародного 

законодавства фактично є інтеграцією міжнародних та європейських 
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стандартів до правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби за національним законодавством. 

Інший напрям реалізації даної тенденції полягає у використанні 

досвіду конкретних держав, які досягли значних успіхів у встановленні 

інструментів правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби. У контексті наближення законодавства України до європейських 

зразків таке запозичення має, передусім, відбуватись у держав-членів 

Європейського Союзу [358; 359; 360; 361; 362; 363; 364]. Серед можливих 

заходів можна виділити виключення із змісту вітчизняних нормативно-

правових актів окремих норм чи їх відповідне доповнення, скорочення 

обсягу форм соціального забезпечення публічних службовців чи 

приведення їх змісту у відповідність до готових моделей тощо. У будь-

якому разі реалізація даної тенденції відкриває перед законодавцем ширші 

можливості щодо вдосконалення вітчизняного правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби. 

Підсумовуючи здійснене дослідження, дійдемо висновку, що на 

сьогодні питання тенденцій розвитку правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби за національним законодавством перебуває 

на низькому рівні своєї наукової розробленості. У процесі аналізу нами 

встановлено, що лише окремі визначені вітчизняними науковцями 

тенденції на сьогодні зберігають свою актуальність. 

Окреслюючи у загальних рисах правову природу кожної із тенденцій, 

можна стверджувати, що фактично кожна із них, у першу чергу, полягає у 

поступовому зменшенні обсягів соціального забезпечення публічних 

службовців, проте все ж кожне обмеження гарантій таких працівників 

може бути обумовлене різними причинами. При цьому зменшення 

соціального забезпечення публічних службовців не є однозначно 

негативним явищем, оскільки переважно компенсується за рахунок 

надання додаткових прав та свобод, наприклад, шляхом збільшення 
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розмірів матеріального забезпечення. Загалом, можна зробити висновок, 

що правове регулювання соціального забезпечення публічної служби за 

національним законодавством поступово вдосконалюється та набуває рис 

сучасних європейських моделей, проте для подальшого розвитку даного 

інституту необхідне прийняття єдиної концепції соціального забезпечення 

для усіх різновидів публічних службовців, а також забезпечення 

актуальності принципів рівності, справедливості та свободи усіх громадян 

держави незалежно від роду діяльності. 

 

 

 

5.2 Зарубіжний досвід правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби: пропозиції щодо запозичення в 

Україну  

  

Дослідження світового та європейського досвіду правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби дозволить 

встановити відмінності між регулюванням даного питання в іноземних 

державах та Україні, а також зробити висновки щодо того, в якій мірі 

можливо втілити переваги зарубіжних моделей у вітчизняних реаліях. 

Актуальність дослідження виділеного питання полягає у тому, що Україна 

впродовж свого історичного розвитку неодноразово запозичувала 

позитивний досвід більш розвинених держав. Публічна служба є 

інститутом, стандарти функціонування якого по суті переносяться з 

іноземних країн, оскільки чинний інститут державної служби, який був 

отриманий разом із іншою нормативно-правовою спадщиною Радянського 

Союзу, на сьогодні повинен розглядатись ширше для досягнення більшої 

ефективності та результативності. Тому публічна служба як інститут, який 

перебуває на стадії формування, потребує аналізу досвіду таких держав, у 
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яких історія його функціонування є багатшою. Соціальне забезпечення 

публічних службовців як його важливий підінститут, не є виключенням у 

даному контексті. 

Світовий та європейський досвід правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби недостатньо широко представлений у 

правовій доктрині нашої держави, незважаючи на те, що аналізом питань 

зарубіжного досвіду функціонування публічної служби  займалася значна 

кількість вітчизняних науковців. Серед дослідників даного питання, у 

першу чергу, виділимо тих, які розглядали питання зарубіжного досвіду 

функціонування інституту публічної служби у цілому або ж звертали увагу 

на окремі європейські стандарти у даній сфері. Це такі вчені: я В.Б. 

Авер’янов, І.А. Березовська, Ю.П. Битяк, І.В. Влялько, І.А. Грицяк, Х.М. 

Дейнега, С.В. Загороднюк, Ю.В. Іщенко, Ю.В. Ковбасюк, М.М. 

Клемпарський, П.І. Крайнік, О.М. Лисенко, В.І. Муравйов, К.Б. Пусан, 

О.В. Святун, С.М. Серьогін, К.В. Смирнов, В.П. Тимощук, М.І. Цуркан, 

А.М. Школик, О.М. Шпакович, А.Л. Федорова та інші. Проте варто 

відзначити, що у контексті теми нашого дослідження наукових розробок 

наразі проводилось дуже мало, а існуючі праці не в повній мірі 

відповідають обраній нами тематиці.  

Тому невелика кількість профільних робіт з даної тематики, а також 

неактуальність на сьогоднішній день зроблених у них висновків 

обумовлює необхідність дослідити питання світового та європейського 

досвіду правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби. 

Як нами відзначалось, становлення публічної служби у нашій 

державі лише розпочалось. Для порівняння: у Франції подібні процеси 

відбулись наприкінці 1940-х років [365, с. 448], у Сполучених Штатах 

Америки відповідна реформа відбувалась наприкінці 1970-х років [366, с. 

123]. У Великій Британії зазначені реформи відбувалась у 1971-1988 рр. 
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[367; 368; 369; 370]. Більш пізньою хронологічно була реформа публічної 

служби у Німеччині, вона датована 1997 роком [365, с. 446]. У кожному із 

зазначених випадків законодавцем приділялась першочергова увага 

питанням добору персоналу на публічну службу, оплати праці, умов праці, 

а також особливих переваг та заохочень, які у вітчизняному праві 

прийнято відносити до категорії соціального забезпечення публічних 

службовців. Із цього можна зробити висновок, що на сьогодні Україна у 

питанні розвитку інституту публічної служби відстає від деяких 

розвинених держав більш ніж на півстоліття, а від переважної більшості – 

на декілька десятиліть. Саме цим можна пояснити наявність низки спірних 

чи дискусійних питань, пов’язаних із публічною службою та її 

підінститутами.  

У широкому аспекті історичного досвіду інститут публічної служби 

України все ще перебуває на стадії становлення, оскільки не можна 

говорити про його остаточне формування в нашій державі. Тому будь-який 

зарубіжний та європейський досвід правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби може бути корисним для нашої держави. 

Переважна більшість авторів виділяють дві класичні моделі 

публічної служби: континентальну (кар’єрну) та англосаксонську 

(посадову). Континентальну модель становить система кар’єрної 

державної служби, яка передбачає, що державні службовці вступають на 

держслужбу на весь період своєї професійної кар’єри, під час якої вони 

поступово просуваються по службі. Тобто працівник, призначений на 

державну службу, проводить усе своє професійне життя у певній 

організації з визначеною ієрархією, яка забезпечує автоматизм його 

кар’єрного просування. Прикладами держав із класичною кар’єрною 

моделлю є Болгарія, Іспанія, Люксембург, Німеччина, Румунія, 

Словаччина, Франція, Японія та інші [371, с. 413]. Відповідно, 

англосаксонською моделлю є система публічної служби за контрактом 
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(договором). Працівники за контрактом наймаються на конкретні посади 

відповідно до освітнього рівня й професійних навичок. При цьому відсутні 

гарантії щодо просування по службі, оскільки проходження державної 

служби визначається каталогом державних посад, в якому сформульовані 

умови для зайняття кожної з них. Класичні посадові системи характерні 

для Швеції, а її риси притаманні системам, які діють у Великобританії, 

Естонії, Італії, Нідерландах, Фінляндії та деяких інших країнах. Яскравим 

прикладом посадової (відкритої) концепції може слугувати модель 

організації державної служби у Сполучених Штатах Америки [371, с. 414; 

372; 373; 374; 375]. Деякі автори, окрім зазначених вище, виділяють 

закриту і відкриту, професійну і партійну, асимільовану і диференційовану 

публічну службу.  

Проте останнім часом все частіше у науковій літературі мова йде про 

формування нового різновиду – змішаної моделі публічної служби, до якої 

прийшли на сьогодні більшість країн світу. Така модель знаходиться десь 

посередині між кар’єрною та посадовою формами. Українську модель 

публічної служби також доцільніше було б віднести до змішаної із 

наступних міркувань:  

1) їй притаманні ознаки як кар’єрного, так і посадового характеру;  

2) публічна служба України охоплює діяльність на державних 

політичних посадах, у державних колегіальних органах, професійну 

діяльність суддів, прокурорів, військову службу, альтернативну 

(невійськову) службу, діяльність органах місцевого самоврядування тощо, 

тобто сукупність категорій, кожна із яких характеризується власною 

специфікою побудови. 

Належність України саме до змішаного різновиду полегшує 

дослідження питання зарубіжного та європейського досвіду правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби, оскільки по суті 

досвід будь-якої країни може бути корисним у контексті удосконалення 
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вітчизняної моделі. Проте відмінності між законодавством нашої держави 

та законодавствами неєвропейських держав є суттєвими, тому такий досвід 

не завжди можливо реалізувати у вітчизняних умовах. Саме тому у 

нашому дослідженні ми будемо керуватись, передусім, досвідом 

європейських держав, у тому числі й тих, які нещодавно стали членами 

Європейського Союзу, або ж тих, які декларують схожі цілі. 

Першочергово вважаємо за доцільне проаналізувати досвід Польщі 

як держави, яка на сьогодні слугує важливим орієнтиром для України і є її 

стратегічним партнером [376; 377; 378]. Соціальне забезпечення публічних 

службовців врегульовується у даній державі нормами Закону Польщі «Про 

державну службу» від 21.11.2008 («Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o 

służbie cywilnej») [379].  

У даному нормативно-правовому акті питання соціального 

забезпечення публічних службовців врегульовується розділом 7 

«Повноваження члена корпусу державної служби». Так, передусім 

звернемо увагу на те, що для Польщі, як і для України, характерна 

тенденція поступової заміни натурального соціального забезпечення 

публічної служби на матеріальне. Саме тому питання оплати праці 

публічних службовців у даній державі вирішується шляхом застосування 

доволі складної процедури.  

Публічні службовці претендують на надбавки за стаж служби, а 

також на доплати за довгострокову службу. Звернемо увагу на те, що, на 

відміну від вітчизняних тенденцій, для польського законодавства про 

публічну службу все ж притаманна наявність великої кількості 

різноманітних премій, у тому числі одноразових ювілейних чи щорічних. 

Також можливо отримати премії за особливі досягнення у своїй 

професійній діяльності з фонду, спеціально створеного для цієї мети, на 

розсуд керівника публічної служби. 
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Згідно із статтею 94 Закону Польщі «Про державну службу» від 

21.11.2008 («Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej») [379] 

публічний службовець, чия робота була припинена в зв’язку з виходом на 

пенсію по непрацездатності або у зв’язку із досягненням відповідного віку, 

має право на одноразову вихідну допомогу, рівну заробітній платі за три 

місяці. Варто звернути увагу на те, що у кожному окремому випадку, у 

якому для отримання додаткового забезпечення необхідний підрахунок 

стажу роботи на публічній службі, згідно з польським законодавством до 

нього не включається період перебування у комуністичній партії. Даний 

момент є важливим із огляду на політику декомунізації, яка проводиться у 

нашій державі. Проте процес позбавлення від наслідків комуністичної 

ідеології в Україні на сьогодні має дещо інакше вираження і, передусім, 

спрямований на засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарного режимів і заборону пропаганди їхньої 

символіки. Тому у даному аспекті вважаємо корисним декомунізаційний 

досвід Польщі у питаннях матеріального та соціального забезпечення 

публічних службовців.  

У статті 95 Закону Польщі «Про державну службу» від 21.11.2008 

(«Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej») [379] врегульовано 

вирішення житлових проблем публічних службовців. Так, публічний 

службовець, переведений на місце проживання, відмінне від його 

постійного, має право на службове житло у новому місці його роботи або 

ж на щомісячну допомогу для покриття витрат на оренду житла, якщо:  

1) публічний службовець чи його дружина взагалі не мають житла у 

місці, куди здійснюється переведення;  

2) переведення відбувається у місце, далеке від постійного місця 

проживання публічного службовця.  

Окрім того, публічний службовець, переведений у іншу місцевість, 

також має право на:  
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1) одноразовий платіж у розмірі заробітної плати за три місяці;  

2) відшкодування витрат, пов’язаних з переїздом.  

Згідно із статтею 98 Закону Польщі «Про державну службу» від 

21.11.2008 («Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej») [379] 

пенсійні відносини публічних службовців не мають специфіки у порівняні 

із іншими категоріями працівників, тому пенсійне забезпечення 

здійснюється на загальних умовах, передбачених пенсійним 

законодавством Польщі. 

Також звернемо увагу на те, що Прем’єр-міністр Польщі наділений 

спеціальними повноваженнями щодо збільшення заробітної плати чи 

встановлення додаткових пільг певним категоріям публічних службовців. 

Проте регулювання сфери соціального забезпечення публічних службовців 

підзаконними нормативно-правовими актами у вітчизняних реаліях 

вважаємо неприйнятним.  

Останньою особливістю, виділеною нами у процесі аналізу Закону 

Польщі «Про державну службу» від 21.11.2008 («Ustawa z dnia 21 listopada 

2008 r. o służbie cywilnej») [379], є те, що відповідно до норми статті 104 

члени корпусу публічної служби користуються захистом, наданим 

державним посадовим особам. Для порівняння, в Україні завдання 

охорони життя та здоров’я публічних службовців вирішене шляхом 

законодавчого передбачення можливості надання захисту окремим 

категоріям публічних службовців, зокрема суддям та прокурорам, 

спеціально створеними охоронними органами (у випадку із суддівською 

охороною таким органом є Служба судової охорони). Окрім того, зазначені 

категорії публічних службовців у встановлених законом випадках 

наділяються правом на забезпечення засобами захисту [113].  

Такий досвід Польщі вважаємо можливим для запозичення, проте із 

зазначенням того, що лише у випадках існування загрози життю і здоров’ю 

таких осіб або членам їх сімей. 
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Якщо вести мову про інші категорії публічної служби, то, наприклад, 

соціальне забезпечення суддів у Польщі здійснюється нормами Закону 

Республіки Польща «Про організацію судів загальної юрисдикції» від 27 

липня 2001 року (Ustawa «Prawo o ustroju sądów powszechnych» z dnia 27 

lipca 2001 r.) [380]. Відзначимо, що зміст даного нормативно-правового 

акта значно ближчий до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII, ніж Закон Польщі «Про державну службу» від 

21.11.2008 («Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej») [379] до 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [12]. 

Тому відмінності, які б могли бути корисними у вітчизняних умовах, 

визначимо у вигляді наступних тез: 

1.  Суддя в Польщі виходить на пенсію після досягнення віку 65 

років (і чоловіки, і жінки), причому у разі, якщо суддя не бажає виходити 

на пенсію після досягнення ним віку 65 років, він має право обіймати 

посаду судді до настання віку 70 років за умови подачі заяви Міністру 

юстиції про своє бажання продовжувати займати посаду із наданням 

довідки, що він/вона може за станом здоров’я виконувати обов’язки судді. 

У даному контексті вважаємо позитивним:  

1) зрівнювання пенсійного віку жінок та чоловіків-суддів;  

2) надання суддям можливості здійснювати службову діяльність і 

після настання пенсійного віку, якщо це дозволяє здоров’я. 

2. Згідно із статтею 95 Закону Республіки Польща «Про організацію 

судів загальної юрисдикції» від 27 липня 2001 року (Ustawa «Prawo o 

ustroju sądów powszechnych» z dnia 27 lipca 2001 r.) [380] суддя повинен 

мешкати в тому ж місті/містечку/селищі, в якому розташований суд, де він 

працює. Єдиний виняток із цього правила пов’язаний із згодою керівника 

вищестоящого судового органу на призначення на посаду судді, який 

мешкає в іншому місті/містечку/селищі. У такому випадку суддя має право 

на відшкодування дорожніх витрат, пов’язаних з переїздом з місця 
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проживання до місцезнаходження суду. У даному контексті варто 

відзначити, що в Україні проблема забезпечення суддів житлом є однією із 

найгостріших у сфері соціального забезпечення публічної служби, тому 

призначення суддів за місцем проживання:  

1) полегшить самому судді вирішення побутових питань, пов’язаних 

із призначенням;  

2) зменшить фінансове навантаження на Державний бюджет;  

3) буде логічним продовженням політики держави, спрямованої на 

зменшення обсягів соціального забезпечення публічних службовців. 

 Таким чином, із урахуванням досвіду Польщі пропонуємо внести 

наступні зміни до вітчизняного законодавства про публічну службу: 

1. Запозичити досвід Польщі щодо поширення декомунізаційної 

політики на сферу соціального забезпечення публічних службовців. З цією 

метою необхідно внести зміни до норм, які стосуються стажу роботи 

публічних службовців та на основі яких відбувається встановлення 

державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової 

оплачуваної відпустки тощо. Пропонуємо доповнити статтю 46 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92] частиною 

4 наступного змісту: «4. До стажу державної служби не зараховується 

період перебування у комуністичній партії». 

2. У разі наявності небезпеки життю і здоров’ю публічних 

службовців, надати їм можливість отримати державний захист. У зв’язку із 

цим пропонуємо доповнити розділ VI Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92] статтею «Державний захист 

публічних службовців та членів їхніх сімей» наступного змісту:  

«1. Публічні службовці, члени їхніх сімей та їхнє майно перебувають 

під особливим захистом держави. Органи правопорядку зобов’язані 

вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки публічного 
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службовця, членів його сім’ї, збереження їхнього майна, якщо від 

публічного службовця надійде відповідна заява.  

2. Вчинені у зв’язку із службовою діяльністю публічного службовця 

посягання на його життя і здоров’я, знищення чи пошкодження його 

майна, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна 

публічного службовця, образа чи наклеп на нього, а також посягання на 

життя і здоров’я членів його сім’ї (батьків, дружини, чоловіка, дітей), 

погроза їм вбивством, пошкодженням майна мають наслідком 

відповідальність, установлену законом». 

3. Забезпечення житлових умов публічних службовців вирішити 

шляхом їх призначення за місцем фактичного проживання. Для цього 

пропонуємо доповнити статтю 20  «Вимоги до осіб, які претендують на 

вступ на державну службу» Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [92] пунктом 5 такого змісту: «Особа, яка претендує 

на зайняття посади державної служби, повинна мешкати у населеному 

пункті, в якому розташований орган, у якому відкрито вакантну посаду» та 

внести зміни до частини 1 цієї ж статті, сформулювавши її наступним 

чином: «Вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу, 

є вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із 

загальних та спеціальних вимог, а також вимоги до їх місця проживання».  

Також пропонуємо виключити із змісту Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92] статтю 54 «Соціально-

побутове забезпечення державних службовців», оскільки за таких умов 

потреба у додатковому соціально-побутовому забезпеченні публічних 

службовців втрачає свою актуальність. Подібні зміни потрібно внести і до 

деяких законодавчих актів, які врегульовують соціальне забезпечення 

окремих категорій публічних службовців, зокрема до таких Законів 

України: 

1) «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, 
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2) «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII. 

Це не стосується Законів України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII  та 

«Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III, так як специфіка 

діяльності працівників, врегульована зазначеними нормативно-правовими 

актами, обумовлює постійні переїзди і потребу у службовому житлі. 

Підсумовуючи дослідження досвіду Польщі, відзначимо, що 

вітчизняне законодавство про публічну службу є схожим з польським, 

тому здійснити ефективне запозичення певного досвіду є доволі 

проблемним. Відзначимо, що, на відміну від України, для польської 

публічної служби характерний значно ширший обсяг заходів як 

матеріального, так і соціального забезпечення. Проте, враховуючи 

актуальні тенденції розвитку правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби за національним законодавством,  

зазначимо, що запозичувати такий досвід недоцільно. Тому при виділенні 

позитивних рис ми, у першу чергу, звернули увагу на ті напрями, які 

неможливо замінити грошовим еквівалентом.   

Наступна виділена нами держава для аналізу досвіду соціального 

забезпечення публічних службовців – Литовська Республіка [381; 382; 

383]. Актуальність дослідження досвіду Литовської Республіки є 

співставною із доцільністю звернення до досвіду Польщі і полягає в 

наступному:  

1) наші держави об’єднує тривале спільне перебування у складі 

Союзу Радянських Соціалістичних Республік;  

2) Литовська Республіка є членом Європейського Союзу;  

3) Литовська Республіка виступає партнером України та надає 

постійну допомогу нашій державі;  
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4) Литовська Республіка – одна із провідних держав в регіоні за 

успішністю проведення реформ. 

Питання соціального забезпечення публічної служби у Литовській 

Республіці врегульовується Законом Литовської Республіки «Про публічну 

службу» від 23.04.2002 № IX-855 [384], зокрема його розділом VIII 

«Соціальні й інші гарантії для державних службовців». Аналіз його норм 

засвідчує, що, як і у випадку із дослідженням польського досвіду, моделі 

соціального забезпечення публічної служби Литовської Республіки та 

України є подібними.  

Так, статтею 40 Закону Литовської Республіки «Про публічну 

службу» від 23.04.2002 № IX-855 [384] врегульовано питання державного 

соціального страхування, медичного страхування та пенсій. Соціальне та 

медичне страхування є загальнообов’язковими і регламентується Законами 

Литовської Республіки «Про державне соціальне страхування» та «Про 

медичне страхування». Відповідно, виплата пенсій публічним службовцям 

також врегульовується нормами пенсійного законодавства Литовської 

Республіки. 

Щодо інших гарантій, звернемо увагу на те, що публічні службовці, 

які загинули при виконанні своїх обов’язків, перебуваючи за кордоном під 

час виконання своїх обов’язків, повинні бути поховані за державний кошт. 

Подібні норми присутні і у вітчизняному законодавстві, проте такому, що 

має спеціальний характер стосовно окремих категорій публічних 

службовців, наприклад, у Законі України «Про прокуратуру» від 

14.10.2014 № 1697-VII [110], що свідчить про охоплення Законом 

Литовської Республіки «Про публічну службу» від 23.04.2002 року № IX-

855 [384] значно ширшого кола правовідносин публічної служби, ніж його 

аналогом у вітчизняному законодавстві. 

Акцентуємо увагу і на тому, що згідно з частиною 3 статті 43 Закону 

Литовської Республіки «Про публічну службу» від 23.04.2002 № IX-855 
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[384] за публічним службовцем зберігається його посада у разі, якщо він 

не в змозі виконувати свої обов’язки через строкову військову службу або 

альтернативну службу національної оборони. Даний момент є актуальним 

для нас із огляду на складну військово-політичну ситуацію в Україні. У 

сучасних умовах публічні службовці в Україні можуть бути звільненими 

від проходження зазначеної служби відповідно до норм чинного 

законодавства. Наприклад, частина 5 статті 30 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 № 93-IV [385; 386] передбачає 

надання депутату місцевої ради на час виконання депутатських 

повноважень відстрочки від призову на строкову військову чи 

альтернативну (невійськову) службу. Такий підхід ми вважаємо 

неприйнятним, адже публічний службовець – це особа, яка служить народу 

України, є відданою справі, несе персональну відповідальність за 

виконання службових обов’язків, а отже, і за виконання завдань і функцій 

держави. Тому доцільним є, на наш погляд, використання литовського 

досвіду у даному аспекті. 

Також звернемо увагу на те, що згідно з частиною 7 статті 43 Закону 

Литовської Республіки «Про публічну службу» від 23.04.2002 № IX-855 

[384] служба публічного службовця, який досяг пенсійного віку, може 

бути продовжена шляхом повідомлення Агентства з управління публічною 

службою про подальше продовження терміну своєї служби. Служба 

публічного службовця продовжується на строк до одного року, а загальний 

термін повноважень служби після цього не може перевищувати п’яти 

років.  

Даний досвід вважаємо позитивним, проте за умови підтвердження 

публічним службовцем належного стану здоров’я, який дозволить йому 

належним чином здійснювати свої функції. 

Щодо соціального забезпечення окремих категорій публічної служби 

в Литовській Республіці, першочергово проаналізуємо соціальне 
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забезпечення суддів, правове регулювання якого є подібним до 

вітчизняного, оскільки його постійними змінами також поступово 

зменшуються обсяги суддівських соціальних гарантій. Отже, на 

сьогоднішній день форми соціального забезпечення, закріплені у нормах 

Закону Литовської Республіки «Про судову систему» від 31 травня 1994 

року № I-480 (Lietuvos Respublikos Teismų Įstatymas «I skirsnis pagrindiniai 

teismų veiklos principai» 1994 m. gegužės 31 d. Nr. I-480) [387], майже 

ідентичні до норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [113]. Звернемо увагу на те, що забезпечення 

житлових умов судді здійснюється наступними способами:  

1) шляхом забезпеченням проживання у готелі;  

2) шляхом відшкодування витрат за оренду житла.  

Тобто судді у Литовській Республіці наділяються не постійним, а 

виключно тимчасовим житлом, на відміну українських суддів, як це 

регламентовано Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII [113]. Тому на підставі здійсненого аналізу 

вважаємо, що можливим є використання наступного досвіду 

Литовської Республіки щодо правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби: 

1. Пропонуємо використати досвід Литовської Республіки щодо 

можливості призову на строкову військову чи альтернативну (невійськову) 

службу публічних службовців. Більше того, враховуючи сучасну ситуацію 

у нашій державі, строкова військова чи альтернативна (невійськова) 

служба для публічних службовців чоловічої статі, з нашої точки зору, 

повинна бути обов’язковою. Для цього необхідно внести зміни до частини 

2 статті 19 «Право на державну службу» Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92],  доповнивши її наступним чином: 

«… 2. На державну службу не може вступити: … особа чоловічої статі, яка 



 

338 
 

338 

не пройшла строкову військову чи альтернативну (невійськову) службу та 

не може бути звільненою від неї згідно з нормами чинного законодавства». 

2. Наступний напрям запозичення досвіду Литовської Республіки 

пов’язаний із можливістю публічного службовця продовжити виконання 

своїх службових функцій і після досягнення 65-річного віку, тобто віку 

виходу на пенсію. З цією метою пропонуємо внести наступні зміни до 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92]: 

1) з частини 1 статті 83 Закону «Підстави для припинення державної 

служби» пропонуємо виключити пункт 7 «у разі досягнення державним 

службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом»; 

2) доповнити розділ IX Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII [92] статтею «Припинення державної служби у разі 

досягнення державним службовцем 65-річного віку» наступного змісту:  

«1. Державний службовець має право звільнитися із служби у зв’язку 

із виходом на пенсію при досягненні 65-річного віку.  

2. Державному службовцю, який звільнився із служби після 

досягнення 65 років, виплачується пенсія відповідно до Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».  

3. Державний службовець продовжує державну службу у разі, якщо 

не пізніше ніж за 10 днів до настання цього віку подасть заяву до 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби, про своє бажання 

продовжувати займати посаду та надасть довідку, що він може за станом 

здоров’я виконувати обов’язки державного службовця». 

3. Як альтернативний спосіб вирішення питання щодо надання 

службового житла, використовуючи досвід Литовської Республіки, 

пропонуємо внести зміни до статті 54 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92], виклавши її у такій редакції:  
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«Стаття 54. Соціально-побутове забезпечення державних 

службовців. 

1. Публічний службовець у випадках і порядку, визначених 

Кабінетом Міністрів України, забезпечується службовим проживанням у 

готелі.  

2. У разі взяття житла у оренду, державному службовцю 

відшкодовуються витрати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України.  

3. Державним службовцям може надаватися матеріальна допомога 

для вирішення соціально-побутових питань». 

Підсумовуючи дослідження досвіду Литовської Республіки, 

відзначимо, що у цілому місцеве правове регулювання соціального 

забезпечення публічної служби є співставним із українським, тому 

виділення великої кількості напрямів запозичення є об’єктивно 

неможливим. Це свідчить проте, що правове регулювання соціального 

забезпечення публічної служби у нашій державі є досить якісно 

регламентованим навіть у порівнянні із державами-членами 

Європейського Союзу. 

Досвід більш розвинених держав є проблемним для втілення із 

огляду на суттєву різницю у законотворчих підходах та їх структурі. Тому 

втілення конкретних норм у вітчизняних нормативно-правових актах 

вважаємо неможливим. Так, законодавство Федеративної Республіки 

Німеччини про публічну службу було переважно прийняте у 50-70 роках 

минулого століття. Зрозуміло, що адаптація таких норм до вітчизняних 

реалій видається достатньо складною. Загалом, обсяги та форми 

соціального забезпечення публічних службовців у Федеративній 

Республіці Німеччини [388; 389; 390] є співставними із вітчизняними і на 

сьогодні важко виділити якийсь конкретний напрям для запозичення.  
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Водночас, ми звернули увагу на те, що у німецькому законодавстві    

закріплене право публічних службовців на іншу оплачувану діяльність: 

діяльність в об’єднаннях, установах, на підприємствах, капітал яких 

належить публічному власнику, або діяльність у міждержавних 

об’єднаннях. Для зайняття такого роду діяльністю слід отримати 

спеціальний дозвіл керівника державного органу [391, с. 51-52]. Для 

порівняння: статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 № 1700-VII [392; 393; 394; 395; 396; 397; 398] визначено, що 

низці осіб, у тому числі публічним службовцям, заборонено займатися 

іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, 

медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або 

підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією 

або законами України.  

Погодимось із тим, що надання публічним службовцям такого права 

є ризикованим. Проте в умовах зменшення обсягів соціального 

забезпечення публічної служби та відсутності ресурсів у держави 

конкурувати із приватним сектором у питанні матеріального забезпечення 

дозвіл публічним службовцям на сумісництво дозволить вирішити 

наступні проблеми: 

1) суттєво розвантажить Державний бюджет у частині надання 

додаткових ресурсів для створення конкуренції із приватним сектором;  

2) дасть змогу зберегти висококваліфіковані ресурси на публічній 

службі; 

3) надасть публічним службовцям додаткову мотивацію для 

високопродуктивної праці в інтересах держави. 

Тому вважаємо доцільним вектором подальшого розвитку 

соціального забезпечення публічної служби в Україні надання дозволу 

публічним службовцям здійснювати іншу оплачувану діяльність, проте за 
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умови відсутності конфлікту інтересів. Втілення досвіду Федеративної 

Республіки Німеччини ми вбачаємо у наступних напрямках: 

1.  Внести зміни до статей  3 та 25 Закону України «Про запобігання 

корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII [392] у частині виключення 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування із 

переліку осіб, яким заборонено займатися іншою оплачуваною (крім 

викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 

інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою 

діяльністю. 

2. Доповнити розділ V «Службова кар’єра» Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [92] статтею «Зайняття 

іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю» наступного змісту: 

«Зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. 

1. Державні службовці можуть займатись іншою оплачуваною, крім 

викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 

інструкторської та суддівської практики із спорту, діяльністю. 

2. Для зайняття іншою оплачуваною, крім викладацької, наукової і 

творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської 

практики із спорту, діяльністю державний службовець має отримати 

спеціальний дозвіл керівника державного органу». 

У цілому, незважаючи на спірність виділеного нами положення,  

використання досвіду Федеративної Республіки Німеччини може 

позитивним чином вплинути на правове регулювання соціального 

забезпечення публічної служби у нашій державі, оскільки в умовах 

скрутного економічного становища в України на сьогодні відсутні ресурси 

для складання конкуренції приватному сектору у питаннях 

працевлаштування. Якщо раніше суттєвою перевагою працевлаштування у 

державному секторі вважалось надання соціального забезпечення, то 
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наразі в умовах його жорсткого скорочення остання перевага держави була 

втрачена. Разом з тим, було б неправильним надавати широкий дозвіл 

будь-кому працевлаштовуватись за сумісництвом. Кожен конкретний 

випадок має ретельно досліджуватись у частині уникнення конфлікту 

інтересів. 

Підсумовуючи дослідження зарубіжного та європейського досвіду 

правового регулювання соціального забезпечення публічної служби, варто 

відзначити, що на сьогодні практика зменшення обсягів соціального 

забезпечення публічних службовців є звичною для більшості держав. В 

умовах, коли соціальні гарантії замінюються матеріальними 

інструментами, запозичення будь-якого досвіду правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби є проблемним.  

Аналіз законодавства інших держав засвідчив, що сучасний рівень 

вітчизняних нормативно-правових актів у даній сфері є достатньо високим. 

Існуюча на сьогодні в Україні модель цілком відповідає світовим та 

європейським стандартам, поточні тенденції розвитку лише наближають її 

до аналізованих зразків.  

Подальший розвиток вітчизняного інституту соціального 

забезпечення публічної служби із використанням зарубіжного та 

європейського досвіду не видається ймовірним, оскільки сьогоднішня 

модель передбачає встановлення всіх тих мінімальних гарантій, які є 

характерними для більшості держав. Тому вважаємо дійсно корисними 

лише ті напрямки, які зменшать фінансове навантаження держави щодо 

виконання соціальних гарантій, наданих публічним службовцям чинним 

законодавством без порушення їх прав. 
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Висновки до Розділу 5 

 

1. У процесі дослідження питання тенденцій розвитку правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби за національним 

законодавством виділено наступні з них: 

1) тенденцію зменшення обсягу соціального забезпечення публічних 

службовців як засобу забезпечення принципів рівності, справедливості та 

свободи усіх громадян держави; 

2) тенденцію звуження прав публічних службовців на соціальне 

забезпечення під час прийняття нових норм та порушення встановлених 

Конституцією вимог до законотворчих процедур; 

3) тенденцію прийняття норм, метою яких є не вирішення нагальних 

соціальних проблем, а декларування намірів зробити це у майбутньому; 

4) тенденцію збільшення заробітної плати публічних службовців за 

рахунок зменшення обсягу соціального забезпечення; 

5) тенденцію інтеграції міжнародних нормативно-правових 

стандартів у вітчизняне законодавство. 

Визначено, що ефективна реалізація тенденції зменшення обсягу 

соціального забезпечення публічних службовців як засобу забезпечення 

принципів рівності, справедливості та свободи усіх громадян держави 

вбачається у прийнятті єдиного нормативно-правового акта, який врегулює 

функціонування публічної служби, у тому числі й соціального 

забезпечення публічних службовців. Такий нормативно-правовий акт за 

своїм змістом буде близьким до Законів України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII, «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, 

«Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III, «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII тощо, а 
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у досліджуваній сфері характеризуватиметься наступними особливостями: 

1) встановить єдині стандарти соціального забезпечення усіх категорій 

публічних службовців, що забезпечить дотримання принципів рівності, 

справедливості та свободи усіх громадян держави у даній сфері; 2) 

наблизить соціальне забезпечення публічних службовців до соціального 

забезпечення інших категорій працівників, проте із урахуванням галузевої 

специфіки, наприклад, щодо державного захисту судді чи грошової 

допомоги дружинам (чоловікам) працівників дипломатичної служби під 

час їх звільнення з роботи у зв’язку з довготерміновим відрядженням 

чоловіка (дружини). 

Найбільш доцільний напрям вирішення тенденції звуження прав 

публічних службовців на соціальне забезпечення під час прийняття нових 

норм та порушення встановлених Конституцією України вимог до 

законотворчих процедур є:  

1) врегулювання соціального забезпечення публічної служби на 

законодавчому рівні;  

2) встановлення єдиних стандартів соціального забезпечення усіх 

категорій публічних службовців, що унеможливить звуження прав 

окремих із них;  

3) допущення звуження прав публічних службовців лише у випадку 

його компенсування шляхом надання додаткових прав і свобод. 

2. Реалізація тенденції збільшення заробітної плати публічних 

службовців за рахунок зменшення обсягу соціального забезпечення 

можлива у наступних напрямах:  

1) оскільки розмір заробітної плати окремих категорій публічних 

службовців залежить від індексації прожиткового мінімуму в державі, у 

майбутньому він буде лише зростати. Щодо тих категорій, у яких відсутня 

така прив’язка, все одно спостерігається поступове зростання доходів, 
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обумовлене необхідністю залучення висококваліфікованих спеціалістів у 

дану сферу; 

2) низькі економічні показники нашої держави свідчать про те, що 

подальше зростання заробітної плати публічних службовців є можливим 

лише за рахунок зменшення обсягів соціального забезпечення; 

3) обсяг соціального забезпечення публічних службовців буде 

поступово зменшуватись із урахуванням того, що стосовно деяких 

категорій публічної служби ще більше скорочення гарантій на сьогодні є 

проблематичним. 

Запропоновано наступні шляхи удосконалення тенденції прийняття 

норм, метою яких є не вирішення нагальних соціальних проблем, а 

декларування намірів зробити це у майбутньому:  

1) хронологічно визначати строки виконання не лише програм та 

стратегій у цілому, а й кожного із передбачених ними напрямів, що 

дозволить вирішувати проблеми по мірі їх виникнення;  

2) розробляти зміст стратегій та програм більш детально, обмежуючи 

використання узагальненої термінології, при цьому запропоновані напрями 

удосконалення інституту повинні супроводжуватись механізмом їх 

реалізації;  

3) розробляти стратегії та програми, які мають короткострокову 

перспективу, адже виконання довгострокових підзаконних нормативно-

правових актів може бути розтягнутим у часі на термін, впродовж якого 

виникнуть нові проблеми та завдання. 

3. Запропоновано внести наступні зміни до вітчизняного 

законодавства про публічну службу із урахуванням досвіду Польщі: 

1) запозичити досвід Польщі щодо поширення декомунізаційної 

політики на сферу соціального забезпечення публічних службовців. 

Пропонується внести зміни до норм, які стосуються стажу роботи 

публічних службовців та на основі яких відбувається встановлення 
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державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової 

оплачуваної відпустки тощо. З цією метою необхідно доповнити статтю 46 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

частиною 4 наступного змісту: «4. До стажу державної служби не 

зараховується період перебування у комуністичній партії»; 

2) у разі наявності небезпеки життю і здоров’ю публічних 

службовців, надати їм можливість отримати державний захист. У зв’язку із 

цим пропонуємо доповнити розділ VI Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII статтею «Державний захист публічних 

службовців та членів їхніх сімей» наступного змісту: «1. Публічні 

службовці, члени їхніх сімей та їхнє майно перебувають під особливим 

захистом держави. Органи правопорядку зобов’язані вживати необхідних 

заходів для забезпечення безпеки публічного службовця, членів його сім’ї, 

збереження їхнього майна, якщо від публічного службовця надійде 

відповідна заява. 2. Вчинені у зв’язку із службовою діяльністю публічного 

службовця посягання на його життя і здоров’я, знищення чи пошкодження 

його майна, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна 

публічного службовця, образа чи наклеп на нього, а також посягання на 

життя і здоров’я членів його сім’ї (батьків, дружини, чоловіка, дітей), 

погроза їм вбивством, пошкодженням майна мають наслідком 

відповідальність, встановлену законом»; 

3) питання забезпечення житлових умов публічних службовців 

вирішити шляхом їх призначення за місцем фактичного проживання. Для 

цього пропонуємо доповнити статтю 20 «Вимоги до осіб, які претендують 

на вступ на державну службу» Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII  пунктом 5 такого змісту: «Особа, яка претендує на 

зайняття посади державної служби, повинна мешкати у населеному пункті, 

в якому розташований орган, у якому відкрито вакантну посаду» та внести 

зміни до частини 1 цієї ж статті, сформулювавши її наступним чином: 
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«Вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є 

вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних 

та спеціальних вимог, а також вимоги до їх місця проживання». Також 

пропонуємо виключити із змісту Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII статтю 54 «Соціально-побутове забезпечення 

державних службовців», оскільки за таких умов потреба у додатковому 

соціально-побутовому забезпеченні публічних службовців втрачає свою 

актуальність. Подібні зміни варто також внести до деяких законодавчих 

актів, які врегульовують соціальне забезпечення окремих категорій 

публічних службовців, зокрема до Законів України «Про прокуратуру» від 

14.10.2014 № 1697-VII та «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 

№ 1402-VIII. Винятками у цьому контексті є Закони України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 

20.12.1991 № 2011-XII та «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 

2728-III, оскільки специфіка діяльності працівників, яка регулюється 

зазначеними нормативно-правовими актами, обумовлює постійні переїзди 

і потребу у службовому житлі. 

4. Запропоновано використання наступного досвіду Литовської 

Республіки щодо правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби: 

1) використати досвід Литовської Республіки стосовно можливості 

призову на строкову військову чи альтернативну (невійськову) службу 

публічних службовців. Більше того, вважаємо, що у сучасних умовах 

строкова військова чи альтернативна (невійськова) служба для публічних 

службовців чоловічої статі повинна бути обов’язковою. Для цього 

пропонується частину 2 статті 19 «Право на державну службу» Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII доповнити 

положенням наступного змісту: «… 2. На державну службу не може 

вступити: … особа чоловічої статі, яка не пройшла строкову військову чи 
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альтернативну (невійськову) службу та не може бути звільненою від неї 

згідно з нормами чинного законодавства»; 

2) передбачити можливість продовження виконання публічним 

службовцем своїх службових функцій і після досягнення 65-річного віку, 

тобто віку виходу на пенсію. З цією метою пропонується внести наступні 

зміни до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII: з частини 1 статті 83 Закону «Підстави для припинення державної 

служби» пропонуємо виключити пункт 7 «у разі досягнення державним 

службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом»; 

доповнити розділ IX Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII  статтею «Припинення державної служби у разі 

досягнення державним службовцем 65-річного віку» наступного змісту: 

«1. Державний службовець має право звільнитися із служби у зв’язку із 

виходом на пенсію при досягненні 65-річного віку. 2. Державному 

службовцю, який звільнився іі служби після досягнення 65 років, 

виплачується пенсія відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 3. Державний 

службовець продовжує державну службу у разі, якщо не пізніше ніж за 10 

днів до настання цього віку подасть заяву до центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби, про своє бажання продовжувати 

займати посаду та надасть довідку, що він може за станом здоров’я 

виконувати обов’язки державного службовця»; 

3) з метою вирішення питання надання службового житла, 

використовуючи досвід Литовської Республіки, пропонуємо внести зміни 

до статті 54 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-

VIII та викласти її у такій редакції:   

«Стаття 54. Соціально-побутове забезпечення державних 

службовців. 1. Публічний службовець у випадках і порядку, визначених 
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Кабінетом Міністрів України, забезпечується службовим проживанням у 

готелі. 2. У разі взяття житла у оренду, державному службовцю 

відшкодовуються витрати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 3. Державним службовцям може надаватися матеріальна 

допомога для вирішення соціально-побутових питань». 

5. Втілення досвіду Федеративної Республіки Німеччини вбачається 

у наступних напрямах: 

1) внести зміни до статей  3 та 25 Закону України «Про запобігання 

корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII у частині виключення державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування із переліку осіб, 

яким заборонено займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, 

наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та 

суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю; 

2) доповнити розділ V «Службова кар’єра» Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII статтею «Зайняття іншою 

оплачуваною або підприємницькою діяльністю» наступного змісту: 

«Зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. 1. 

Державні службовці можуть займатись іншою оплачуваною, крім 

викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 

інструкторської та суддівської практики із спорту, діяльністю. 2. Для 

зайняття іншою оплачуваною, крім викладацької, наукової і творчої 

діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із 

спорту, діяльністю державний службовець має отримати спеціальний 

дозвіл керівника державного органу». 

Звернено увагу на те, що використання досвіду Федеративної 

Республіки Німеччини може позитивним чином вплинути на правове 

регулювання соціального забезпечення публічної служби у нашій державі, 

оскільки в умовах скрутного економічного становища в Україні на 

сьогодні відсутні ресурси для складання конкуренції приватному сектору у 
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питаннях працевлаштування. Якщо раніше суттєвою перевагою 

працевлаштування у державному секторі вважалось надання соціального 

забезпечення, то наразі в умовах його жорсткого скорочення остання 

перевага держави була втрачена. Разом з тим, було б неправильним 

надавати широкий дозвіл будь-кому працевлаштовуватись за 

сумісництвом. Кожен конкретний випадок має ретельно досліджуватись у 

частині уникнення конфлікту інтересів. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

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

аналізу чинного національного й зарубіжного законодавства розкрити 

теоретичні та практичні проблеми правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби, а також розробити пропозиції щодо їх 

вирішення. За результатами дослідження сформульовано нижченаведені 

основні висновки. 

1. Публічною службою є особливий вид професійної діяльності осіб, 

які обіймають посади в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, що включає адміністративну, спеціалізовану та 

громадську служби, у тому числі суддівську, прокурорську, військову, 

дипломатичну тощо. 

2. Соціальним забезпеченням публічної служби в Україні є 

організаційно-правова діяльність держави щодо встановлення соціальних і 

юридичних гарантій та розробки соціально-економічних заходів 

матеріального забезпечення, соціального утримання, обслуговування осіб, 

надання медичної допомоги тощо, яка має компенсаційний характер та 

спрямовується на забезпечення умов для задоволення базових потреб 

публічного службовця як громадянина й професіонала і членів його сім’ї з 

метою встановлення гідного рівня їх життя. 

3. Здійснене дослідження засвідчило, що у процесі своєї еволюції 

правове регулювання соціального забезпечення публічної служби в 

Україні пройшло наступні етапи розвитку: 

І етап (1917–1918 рр.) – етап Української Народної Республіки. 

Даний період часу виділено окремо, оскільки вже тоді соціальне 

забезпечення публічної служби об’єктивно існувало, регулювалось 

нормами російського права, а законодавцем здійснювались невдалі спроби 
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щодо його реформування. Проте сам інститут характеризувався наявністю 

предметних ознак, які не були притаманними жодному історичному 

періоду; 

ІІ етап (1918 р.) – етап Української Держави. Незважаючи на її 

короткотривале існування, законодавець Української Держави встиг 

прийняти чимало рішень, які дозволили сформувати повноцінний інститут 

соціального забезпечення публічної служби. Було прийнято ряд 

нормативно-правових актів, створено дієву систему заходів соціального 

забезпечення, які суттєво відрізняли публічних службовців від робітників; 

ІІІ етап (1918–1991 рр.) – етап Української Соціалістичної Радянської 

Республіки (Української Радянської Соціалістичної Республіки). 

Незважаючи на тривалі хронологічні рамки, цей період характеризується 

незначною кількістю подій, що вплинули на розвиток досліджуваного 

інституту. Передусім варто вказати на відсутність юридично 

встановленого інституту державної служби. Службовці фактично були 

зрівняними у правах із робітниками у питаннях соціального забезпечення. 

Проте все ж існували окремі відмінності, які, передусім, полягали в 

існуванні розгалуженої системи заходів заохочення; 

ІV етап (1991 р. – до сьогодення) – етап незалежної України. Даний 

етап запропоновано розподілити на декілька підетапів, враховуючи 

масштабність законодавчої еволюції протягом зазначеного часу: 

1) 1993–2001 рр. – створення засад для розбудови публічної служби, 

встановлення виключного переліку заходів соціального забезпечення 

публічних службовців; 

2) 2001–2012 рр. – удосконалення правового регулювання інституту 

публічної служби шляхом прийняття підзаконних нормативних актів, а 

також подальшого розроблення нових програм та концепцій; 

3) 2012 р. – наші дні. Це останній підетап, який характеризується 

прийняттям Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 роки, 



 

353 
 

353 

згідно з якою і відбувається реформування законодавства про соціальне 

забезпечення публічної служби впродовж останніх п’яти років. 

4. До загальних принципів соціального забезпечення публічної 

служби належать такі: 1) принцип колективності – поширення соціального 

забезпечення на усіх громадян, прийнятих у встановленому порядку на 

посади публічної служби; 2) принцип централізованості – здійснення 

забезпечення за рахунок державних засобів: Державного бюджету України 

та спеціальних фондів, наприклад, таких як Фонд соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

України; 3) принцип базовості – публічним службовцям забезпечується 

мінімальний рівень їх потреб з метою встановлення гідного рівня їх життя 

та конкурентоздатності держави на ринку праці. 

До групи спеціальних принципів віднесено наступні принципи: 

1) принцип незалежності – соціальне забезпечення спрямовується на 

попередження використання публічними службовцями свого професійного 

становища для незаконного збагачення; 2) принцип балансу інтересів 

держави та публічного службовця – реалізація окремих видів соціального 

забезпечення потребує запровадження державою спеціальних програм; 3) 

принцип диференціації – окреме виділення в межах досліджуваного 

інституту соціального забезпечення державних службовців, працівників 

прокуратури, поліції, дипломатичної служби, суддів, військовослужбовців 

тощо; 4) принцип компенсаційності – форми соціального забезпечення 

публічної служби встановлюються у зв’язку з професійними економічними 

обмеженнями щодо таких категорій осіб; 5) принцип сімейності – у сфері 

публічної служби соціальне забезпечення здійснюється не лише щодо 

публічних службовців, але й членів їх сімей. 

5. Завданнями правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні є наперед запланований обсяг роботи щодо 

реального здійснення мети соціального забезпечення у сфері 
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соціального обслуговування публічних службовців, що одержав 

регламентацію у встановленому законом порядку та неодмінно має бути 

виконаним. 

До завдань правового регулювання соціального забезпечення публічної 

служби в Україні варто віднести наступні: 1) задоволення базових потреб 

публічного службовця як громадянина й професіонала та членів його сім’ї; 

2) вирівнювання особистих доходів працівників державного та приватного 

сектора; 3) підтримання особливого соціального статусу публічних 

службовців. 

6. Основу спеціальних гарантій правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні складають наступні групи 

заходів: 1) матеріальні; 2) побутові; 3) професійні; 4) пенсійні; 5) 

реабілітаційні; 6) рекреаційні; 7) ритуальні; 8) компенсаційні; 9) охоронні. 

7. До ознак правовідносин у сфері соціального забезпечення 

публічної служби віднесено наступні: 1) правові відносини у сфері 

соціального забезпечення публічної служби є вольовими суспільними 

відносинами; 2) правові відносини у сфері соціального забезпечення 

публічної служби є індивідуалізованими суспільними відносинами; 3) 

правовідносини у сфері соціального забезпечення публічної служби – 

особливий різновид суспільних відносин у сфері соціального 

забезпечення; 4) правові відносини у сфері соціального забезпечення 

публічної служби виникають на підставі норм Законів України «Про 

державну службу», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», 

«Про дипломатичну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 

тощо. Норми зазначених нормативно-правових актів передбачають 

умови виникнення, зміни та припинення правовідносин у даній сфері; 

5) правові відносини у сфері соціального забезпечення публічної служби 
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характеризуються особливою метою, відмінною від усіх інших категорій 

працівників. 

8. До ознак суб’єктивного права як елемента правовідносин у сфері 

соціального забезпечення публічної служби в Україні віднесено такі: 

1) суб’єктивне право є критерієм можливої поведінки публічного 

службовця, яким публічний службовець може як скористатися, так і 

відмовитися від його використання; 2) зміст суб’єктивного права 

публічного службовця встановлюється у нормах законодавства; 3) 

наявність у публічного службовця суб’єктивного права повинна 

забезпечуватись обов’язком держави його реалізувати. 

До ознак юридичного обов’язку як елемента правовідносин у сфері 

соціального забезпечення публічної служби в Україні належать наступні: 

1) юридичний обов’язок виникає на підставі вимог правових норм; 2) він 

встановлюється в інтересах індивідуально визначеної сторони; 3) у 

зобов’язаної сторони відсутня можливість вибору поведінки. 

9. Права та обов’язки суб’єктів правовідносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби тісно пов’язані між собою. Специфіка 

змісту правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної служби 

полягає в тому, що суб’єктивному праву публічного службовця чи членів 

його сім’ї на отримання певного передбаченого законом виду соціального 

забезпечення кореспондує обов’язок компетентного органу надати таке 

забезпечення за наявності передбачених нормами права умов та звернення 

відповідного суб’єкта. 

10. Юридичні факти у аспекті виникнення, розвитку та 

припинення правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної 

служби в Україні – це конкретні життєві обставини, умови і факти, що 

виражаються у формах дії компетентних суб’єктів та закріплюються у 

гіпотезах норм Законів України «Про державну службу», «Про 

прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про дипломатичну 
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службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей», які є необхідними 

умовами настання правових наслідків у вигляді виникнення, зміни або 

припинення правових відносин у сфері соціального забезпечення 

публічної служби та тягнуть за собою реалізацію суб’єктивних прав і 

юридичних обов’язків отримувачами та надавачами соціального 

забезпечення. 

11. У контексті проблем понятійно-категоріального апарату 

запропоновано в подальшому використовувати як у науці, так і у 

відповідних законодавчих актах поняття «соціальне забезпечення» 

замість понять «соціально-побутове забезпечення», «матеріальне 

забезпечення», «правове забезпечення», оскільки воно найбільш 

прийнятне для структурування правових норм, що регулюють соціально -

забезпечувальні відносини у сфері державної служби. У зв’язку з 

відсутністю його законодавчого визначення у базовому Законі 

запропоновано доповнити ст. 2 положеннями наступного змісту: 

«Соціальне забезпечення державних службовців – це система 

передбачених законодавством гарантій та заходів соціально-

економічного характеру, які належать особі незалежно від встановленої 

законодавством заробітної плати та заохочень у її структурі, спрямовані 

на забезпечення гідного рівня життя, компенсації особливостей 

службових обмежень, а також нівелювання чи пом’якшення соціально-

економічних ризиків, що можуть виникнути внаслідок 

непередбачуваних обставин. Соціальне забезпечення включає в себе 

матеріальну допомогу, житлове забезпечення, забезпечення додатковим 

високим рівнем соціальних послуг, гарантії від непередбачуваних 

обставин, а також захист та страхування у порядку системи 

загальнообов’язкового пенсійного та соціального страхування».  
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12. У процесі дослідження проблем правового регулювання 

реабілітаційного та рекреаційного соціального забезпечення публічних 

службовців нами виділено його наступні проблеми: 

1) несправедливість у правовому регулюванні реабілітаційного та 

рекреаційного обслуговування різних видів публічних службовців; 

2) відсутність медичного страхування публічних службовців, 

запровадження якого могло б вирішити всі існуючі проблеми. 

Розв’язання першої проблеми можливе шляхом законодавчого 

зрівнювання у гарантіях усіх публічних службовців за рахунок або 

повної ліквідації даних видів соціального забезпечення, або 

встановлення єдиної норми для кожного із них. У разі прийняття Закону 

України «Про публічну службу» пропонується закріпити у його змісті 

таку норму: «Медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування 

публічних службовців та членів їхніх сімей. 1. Публічні службовці та 

члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються медичним 

обслуговуванням та санаторно-курортним лікуванням у порядку, 

передбаченому Кабінетом Міністрів України. 2. Право на медичне 

обслуговування та санаторно-курортне лікування зберігається за 

публічними службовцями в разі виходу на пенсію або у відставку» або ж 

встановити норму зазначеного змісту у чинних Законах України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, «Про прокуратуру» від 

14.10.2014 № 1697-VII, «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 

580-VIII, «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 2728-III, «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, «Про соціальний 

і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 

№ 2011-XII тощо, адаптуючи її зміст до конкретних категорій 

працівників. Проте таке вирішення проблеми було б неактуальним у разі 

запровадження медичного страхування публічних службовців.  
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Вирішення проблеми відсутності медичного страхування публічних 

службовців можливе, на наш погляд, шляхом вчинення наступних дій: 

1) прийняття Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне медичне страхування», про що вже не один рік ведеться мова як 

на науковому рівні, так і на рівні законодавчої влади України. На сьогодні 

існують проекти даного Закону, зміст яких цілком відповідає 

європейським стандартам. Отже, реалізація даного напряму вирішення 

проблеми найближчим часом є цілком вірогідною; 

2) закріплення у майбутньому Законі України «Про публічну 

службу» (у разі його ймовірного прийняття) або ж у чинних Законах 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII, «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 № 

2728-III, «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII тощо статті наступного змісту: «Медичне 

страхування публічного службовця. 1. Обов’язкове соціальне медичне 

страхування суддів здійснюється відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування». 

13. Відзначено, що для правового регулювання соціального 

забезпечення державної служби характерна наявність наступних проблем: 

1) низький рівень соціального забезпечення даної категорії, який полягає у 

тому, що в нормах Закону України «Про державну службу» закріплена 

незначна кількість форм соціального забезпечення, особливо у порівнянні 

із іншими видами публічної служби; 2) невирішеність загальних проблем 

забезпечення окремих видів соціального забезпечення публічної служби, 

проаналізованих нами у даній роботі. Першу проблему, враховуючи 

тенденцію підвищення заробітної плати публічних службовців за рахунок 

зменшення обсягу соціального забезпечення, можливо вирішити шляхом 
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збільшення обсягів матеріального забезпечення публічних службовців. 

Повернення статей, присвячених соціальному забезпеченню державних 

службовців, які складали зміст попередніх редакцій, до Закону України 

«Про державну службу» наразі не є актуальним. Відповідно, проблеми 

забезпечення окремих видів соціального забезпечення державної служби 

вирішуються на загальних підставах, запропонованих нами у даній роботі. 

14. Тенденція зменшення обсягу соціального забезпечення публічних 

службовців як засобу забезпечення принципів рівності, справедливості та 

свободи усіх громадян держави полягає у тому, що на сьогодні в нашій 

державі відбувається поступове зрівнювання соціального забезпечення 

публічних службовців з іншими категоріями працівників, незважаючи на 

суттєві відмінності у трудових функціях, престижності та обмеженнях, 

яких зазнають публічні службовці. 

Тенденція звуження прав публічних службовців на соціальне 

забезпечення під час прийняття нових норм та порушення встановлених 

Конституцією України вимог до законотворчих процедур є однозначно 

негативною і відрізняється від інших виділених нами тенденцій тим, що її 

існування обумовлює обмеження публічних службовців у правах та 

порушення норми статті 22 Конституції України, згідно з якою при 

прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. На 

практиці дана норма реалізовується способом, за якого звуження прав і 

свобод особи має компенсуватись наданням інших прав та свобод. 

Наприклад, звуження обсягу соціального забезпечення суддів 

компенсується підвищенням їх матеріального забезпечення. Проте у 

деяких сферах, зокрема у сфері соціального забезпечення 

військовослужбовців, такі обмеження не компенсуються взагалі.  

Тенденція прийняття норм, метою яких є не вирішення нагальних 

соціальних проблем, а декларування намірів зробити це у майбутньому, 
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характеризується наявністю як позитивних, так і негативних ознак. 

Позитивний аспект, передусім, полягає у тому, що будь-яке реформування 

повинне проводитися згідно з чітко встановленим планом. Як свідчить 

наше дослідження, сфера публічної служби характеризується постійним 

прийняттям різноманітних програм та стратегій, що у цілому є позитивною 

тенденцією. Проте зміст таких нормативних актів занадто поверховий, 

вони відзначаються наявністю розмитих формулювань, що перетворює 

такі документи із стратегічних у заяви про наміри. Фактично існуючі 

проблеми у сфері соціального забезпечення публічної служби 

вирішуються не в міру їх виявлення, а переносяться на більш пізні періоди. 

Причому відповідні наміри можуть бути розраховані як на період у 

декілька років, так і на ціле десятиліття. 

Тенденція збільшення заробітної плати публічних службовців за 

рахунок зменшення обсягу соціального забезпечення полягає у тому, що 

протягом останнього десятиліття у всіх підінститутах публічної служби 

здійснюється цілеспрямована державна політика із збільшення розмірів 

оплати праці таких службовців та зменшення їх соціального забезпечення. 

Дані процеси є взаємопов’язаними, тому і становлять єдину тенденцію. Як 

нами встановлено, при прийнятті нових законів або внесенні змін до 

чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і 

свобод, а тому зменшення обсягу соціального забезпечення апріорі 

повинне відповідним чином компенсуватись. Досвід вітчизняного 

законодавця свідчить про те, що така компенсація переважно здійснюється 

у формі деталізації відносин матеріального забезпечення публічних 

службовців. Порівняльний аналіз норм Законів України «Про статус 

суддів» від 15.12.1992 № 2862-XII та «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII дає змогу стверджувати, що внаслідок зменшення 

обсягу соціального забезпечення судді отримали право на заробітну плату, 

розмір якої значно перевищує середньостатистичний по державі. 
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15. З урахуванням досвіду Польщі надано пропозицію щодо внесення 

наступних змін до вітчизняного законодавства про публічну службу: 

1) запозичити досвід Польщі стосовно поширення декомунізаційної 

політики на сферу соціального забезпечення публічних службовців. З цією 

метою необхідно внести зміни до норм, які стосуються стажу роботи 

публічних службовців та на основі яких відбувається встановлення 

державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової 

оплачуваної відпустки тощо. Запропоновано доповнити статтю 46 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII частиною 4 

наступного змісту: «4. До стажу державної служби не зараховується період 

перебування у комуністичній партії»; 

2) у разі наявності небезпеки життю і здоров’ю публічних 

службовців, надати їм можливість отримати державний захист. У зв’язку із 

цим запропоновано доповнити розділ VI Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII статтею «Державний захист публічних 

службовців та членів їхніх сімей» наступного змісту: 

«1. Публічні службовці, члени їхніх сімей та їхнє майно перебувають 

під особливим захистом держави. Органи правопорядку зобов’язані 

вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки публічного 

службовця, членів його сім’ї, збереження їхнього майна, якщо від 

публічного службовця надійде відповідна заява. 

2. Вчинені у зв’язку із службовою діяльністю публічного службовця 

посягання на його життя і здоров’я, знищення чи пошкодження його майна, 

погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна публічного 

службовця, образа чи наклеп на нього, а також посягання на життя і здоров’я 

членів його сім’ї (батьків, дружини, чоловіка, дітей), погроза їм вбивством, 

пошкодженням майна мають наслідком відповідальність, установлену 

законом»; 
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3) забезпечення житлових умов публічних службовців вирішити 

шляхом їх призначення за місцем фактичного проживання. Для цього 

запропоновано доповнити статтю 20 «Вимоги до осіб, які претендують на 

вступ на державну службу» Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII пунктом 5 такого змісту: «Особа, яка претендує на 

зайняття посади державної служби, повинна мешкати у населеному пункті, 

в якому розташований орган, у якому відкрито вакантну посаду» та внести 

зміни до частини 1 цієї ж статті, сформулювавши її наступним чином: 

«Вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є 

вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних 

та спеціальних вимог, а також вимоги до їх місця проживання». 

Втілення досвіду Федеративної Республіки Німеччини вбачається у 

наступних напрямах: 

1) внести зміни до статей 3 та 25 Закону України «Про запобігання 

корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII у частині виключення державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування із переліку осіб, 

яким заборонено займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, 

наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та 

суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю; 

2) доповнити розділ V «Службова кар’єра» Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII статтею «Зайняття іншою 

оплачуваною або підприємницькою діяльністю» наступного змісту: 

«Зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. 

1. Державні службовці можуть займатись іншою оплачуваною, крім 

викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 

інструкторської та суддівської практики із спорту, діяльністю. 

2. Для зайняття іншою оплачуваною, крім викладацької, наукової і 

творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської 
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практики із спорту, діяльністю державний службовець має отримати 

спеціальний дозвіл керівника державного органу». 
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ринкової моделі економіки України: монографія.  К.: ІПК ДСЗУ, 2013.  318 с. 

72. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад, і голов. 

ред. В.Т. Бусел.  К. ; Ірпінь: Перун, 2009.  1736 с. 

73. Шемшученко Ю.С., Горбатенко В.П. Великий енциклопедичний 

юридичний словник. НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. Київ : 

Юридична думка, 2007. 992 с. 

74. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. под ред. А.И. 

Бодуэна-де-Куртэне. СПб.; М.: Товарищество М.О. Вольфа, 1903.  877 с. 

75. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.  М.: 

Технологии,  2006. 944 с. 

76. Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка: в 3 т. Т. 

2: М-П.  М.: АСТ, Астрель, 2006.  765 с. 

77. Богословська Ж.М. Поняття конституційного права людини і 

громадянина на соціальний захист та його забезпечення в Україні. Науковий 

вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.  2009. 

№ 1.  С. 46-64. 

78. Підлипна Р.П. Система соціального захисту населення в Україні в 

сучасних умовах: сутність і основні складові. Науковий вісник Полтавського 



 

372 
 

372 

університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки.  2015.  № 1 (1).  С. 

16-22. 

79. Тімофєєва М.І. Сутність соціального захисту населення. Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2016. № 

6 (230). С. 169-174. 

80. Криклій В.А. Генезис і сутність соціального захисту та пенсійного 

забезпечення. Ефективна економіка.  2010.  № 1. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_1_13 (дата звернення: 13.11.2016). 

81. Чутчева О. Право на социальную защиту: вопросы теории. 

Підприємництво, господарство і право.  2002.  № 8.  С. 62-64. 

82. Болотіна Н.Б. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: 

проблеми термінів і понять Право України.  2000.  № 4.  С. 35-40. 

83. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

Відомості Верховної Ради України (ВВР).  1996.  № 30.  Ст. 141. 

84. Пилипенко П.Д. Право соціального забезпечення України: навчальний 

посібник / за заг. ред. П.Д. Пилипенка.  Вид. 3-є, змін. і доп.  К.: Істина, 2012. 232 

с. 

85. Андреев В.С. Правовые проблемы социального обеспечения в СССР. 

Советское государство и право.  1967.  № 2.  С. 30-34. 

86. Жернаков В.В. Право соціального забезпечення: навч. посіб. Х.: Нац. ун-т 

«Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013.  126 с. 

87. Ярошенко О.М. Право соціального забезпечення в Україні: підручник.  4-

те вид., переробл. і допов.  Х.: Право, 2015. 458 с. 

88. Гарасимів Т.З. Право соціального забезпечення Україні. Загальна частина.  

Дрогобич: Відродження, 2004.  240 с. 

89. Лавріненко О.В. Поняття соціального забезпечення: історія та сучасність. 

Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності.  2004.  № 2.  С. 206-219. 

90. Стельмащук Л. С. Співвідношення понять «публічна служба» та 

«державна служба». Збірник наукових праць Національної академії державного 

управління при Президентові України. 2009. Вип. 1.  С. 52-62. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_1_13


 

373 
 

373 

91. Цуркан М.І. Особливості судового розгляду спорів щодо проходження 

публічної служби в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2009. 231 

с.  

92. Про державну службу. Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. 

Відомості Верховної Ради  України (ВВР).  2016.  № 4.  Ст .43. 

93. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 

06.07.2005 № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36. № 37. 

С. 1358.  Ст. 446. 

94. Іншин М.І. Проблеми правового регулювання праці державних 

службовців України: дис. ...  д-ра юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2005. 431 с. 

95. Іншин М.І. Проблеми правового регулювання праці державних 

службовців України: автореф. дис. ...  д-ра юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2005. 41 

с. 

96. Оболенський О.Ю. Державна служба: підручник. К.: КНЕУ, 2006.  472 с. 

97. Продаєвич О.С. Проходження державної служби в Україні: 

організаційно-правовий аспект: дис. ... канд.  юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2008. 

238 с. 

98. Линник Т.В. Реформування інституту державної служби в Україні: 

адміністративно-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 

2011. 207 с. 

99. Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф. Актуальні завдання створення нового 

законодавства про державну службу в Україні. Юридичний журнал.  2005.  № 8 

(38).  С. 53-55. 

100. Гурковський М.П. Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: 

організаційно-правовий аспект: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів, 2009. 

217 с. 

101. Рунова Н.О. Публічна служба в Україні: проблеми дефініції. Публічне 

право. 2012. № 3 (7). С. 269-274. 

102. Петренко О.С. Формування інтегрованого інституту публічної служби 

в Україні: автореф. дис. … канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.03. 

Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2008.  20 с. 



 

374 
 

374 

103. Петришин А.В. Государственная служба. Историко-теоретические 

предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ: монография.  

Харьков: Факт, 1998.  168 с. 

104. Цуркан М.І. Особливості судового розгляду спорів щодо проходження 

публічної служби в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 

2009. 21 с. 

105. Пададименко Н.В. Поняття «соціальне забезпечення працівників 

правоохоронних органів».  Публічне право.  2013.  № 3.  С. 322-329. 

106. Босак Х.З. Щодо вдосконалення соціального захисту співробітників 

органів внутрішніх справ України. Науковий вісник Львівського державного 

університету внутрішніх справ. 2011. № 4.  С. 154-166. 

107. Пшонка А.В. Загальна характеристика соціально-правового 

забезпечення працівників прокуратури в Україні. Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013.  № 1 

(65).  С. 290-299. 

108. Сайнецький О.П. Зміст та особливості соціального забезпечення 

військовослужбовців як правового явища. Митна справа. 2013. № 5 (89). С. 204-

209. 

109. Ващенко К.О. Науково-практичний коментар до Закону України «Про 

державну службу». К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. 796 с. 

110. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. 

Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2-3. С. 54. Ст. 12. 

111. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015  № 580-VIII. 

Відомості Верховної Ради України. 2015.  № 40-41.  С. 1970. Ст. 379. 

112. Про дипломатичну службу: Закон України від 20.09.2001 № 2728-III. 

Відомості Верховної Ради України.  2002.  № 5.  Ст. 29. 

113. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-

VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2016. № 31.  Ст. 545.  

114. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей: Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII. Відомості Верховної Ради 

України. 1992.  № 15.  Ст. 190.  



 

375 
 

375 

115. Севостьянова Н.І. Концептуальні засади правового регулювання 

соціального забезпечення працівників публічної служби. Харків: Константа, 

2018. 368 с. 

116. Севостьянова Н.І. Поняття соціального забезпечення публічної 

служби в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Серія: Юридичні науки. 2015. Випуск 6-2. С. 109–112. 

117. Севостьянова Н.І. Ознаки соціального забезпечення публічної служби 

в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: 

Право. 2015. № 33-2. Ч. 2. С. 113–116. 

118. Зазерін К.С. Правове регулювання соціального забезпечення 

державних службовців. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Юридичні науки. 2013. Вип. 5. Т. 1. С. 108-111. 

119. Ковбасюк Ю.В. Державна служба: підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України; редкол. К.; Одеса: НАДУ, 2012. Т. 1.  372 с. 

120. Кульчицький С.В. Нариси історії державної служби в Україні. Голов. 

упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. К.: Ніка-Центр, 2009.  536 

с. 

121. Ткаченко Ю. Роль держави у сфері соціального забезпечення: 

історичний екскурс. Підприємництво, господарство і право. Н.-д. ін-т 

приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; 

ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. Київ, 2018. № 1 (263). С. 128-

131. 

122. Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення : Навч. посібник / 

МОНУ; КНЕУ; І.С. Ярошенко. Київ : КНЕУ, 2005. 232 с. 

123. Черноног Є.С. Державна служба : історія, теорія і практика: навч. 

посібник / Є.С. Черноног. Київ : Знання, 2008. 464 с. 

124. Оверчук В.С., Калюга Є.В. Історичний аспект розвитку пенсійної 

системи в Україні. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси.  2013. Вип. 10 (4).  

С. 69-77. 

125. Сташків Б.І.  Право соціального забезпечення. Загальна частина: 

навчальний посібник. Чернігів: Десна, 2016.  692 с. 



 

376 
 

376 

126. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 № 55-

XII. Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР).  1990.  № 31.  Ст. 429. 

127. Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.1991 № 

1543-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР).  1991.  № 46.  Ст. 617. 

128. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII. 

Відомості Верховної Ради України. 1993.  № 52. Ст. 490. 

129. Про Державний бюджет України на 2006 рік: Закон України від 

20.12.2005 № 3235-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006.- № 9.  № 10-11. 

С. 256. Ст. 96. 

130. Конституція України. Науково-практичний коментар. Нац. акад. 

правових наук України ; [редкол. : В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та 

ін.]. Харків : Право, 2011. 1128 с. 

131. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 № 1789-XII. 

Відомості Верховної Ради України. 1991.  № 53.  Ст. 793. 

132. Про міліцію: Закон УРСР від 20.12.1990 № 565-XII. Відомості 

Верховної Ради УРСР. 1991. № 4. С. 95. Ст. 20. 

133. Руснак Ю.І. Практичний коментар Закону України Про міліцію, 

Статуту патрульно-постової служби міліції України, Закону України Про 

Дисциплінарний статут внутрішніх справ України. 2016. 360 с. 

134. Про статус суддів: Закон України від 15.12.1992 № 2862-XII. 

Відомості Верховної Ради України (ВВР).  1993.  № 8. Ст. 56. 

135. Штогун С. Нові законопроекти про судоустрій та статус суддів: 

проблеми і перспективи. Вісник Академії правових наук України. Харків, 2007. 

№ 2. С. 233-240. 

136. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 р. № 1788-

XII. Офіц. вісн. України.  2001.  № 46.  Ст. 2039. 

137. Кулик О.Г. Законодавство України про пенсійне забезпечення. Київ : 

Юрінком Інтер, 1999. 400с. 

138. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР. Відомості 

Верховної Ради України (ВВР).  1997.  № 2.  Ст. 4. 



 

377 
 

377 

139. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон 

України від 23.09.1999 № 1105-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999.  

№ 46.  Ст. 403. 

140. Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної 

реформи в Україні: Указ Президента України від 29.05.2001 № 345/2001. 

Урядовий кур’єр. 2001.  № 95. 

141. Про деякі питання впорядкування статусу державних службовців: 

Указ Президента України від 11.06.2001 № 419/2001. Урядовий кур’єр. 2001.  № 

111. 

142. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до 

стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України від 05 березня 2004 

року № 278/2004.  Офіц. вісн. України.  2004.  № 10. Ст. 578. 

143. Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 

роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2004 № 746. Офіційний 

вісник України. 2004.  № 23. С. 43.  Ст. 1554.  

144. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в 

Україні: Указ Президента України від 20.02.2006 № 140/2006. Урядовий кур’єр. 

2006.  № 43. 

145. Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та 

забезпечення захисту конституційних прав державних службовців: Указ 

Президента України від 20.09.2007 № 900/2007. Урядовий кур’єр. 2007. № 176. 

146. Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки: Указ 

Президента України від 01.02.2012 № 45/2012. Офіційний вісник Президента 

України  2012.  № 4.  С. 68.  Ст. 127. 

147. Федоренко В.Л. Конституційне право України: підручник [для 

студентів ВНЗ]. М-во юстиції України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. Київ: Ліра-К, 2016. 615 с. 

148. Темкіжев І.Х. Науково-практичний коментар Кодексу 

адміністративного судочинства України. Вищий адмін. суд України. Київ : 

Юрінком Інтер, 2013. 718 с. 



 

378 
 

378 

149. Севостьянова Н.І. Види принципів правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2017. 

Випуск 2. Т. 3. С. 62–66 

150. Теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О.В. 

Петришин, С.П. Погребняк, В.С. Смородинський та ін.  Х.: Право, 2014.  435 с. 

151. Гончарук С.Т. Нова державна служба України: поняття, ознаки та 

принципи. Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник 

наукових праць / Національний, авіаційний університет. Київ, 2016. Юридичний 

вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38). C. 60-65. 

152. Калєніченко Л.І. Поняття та види принципів юридичної 

відповідальності. Право і безпека : науковий журнал. Харків. нац. ун-т 

внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. Харків, 2017. № 1 (64). С. 24-31. 

153. Булкат М.С. Принципи судової влади: характеристика поняття. 

Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал]. Ін-т держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, 2017. Вип. 8: Людиноцентризм у праві: 

теоретико-прикладні засади. C. 128-130. 

154. Олійник А.Ю., Гусарєв С.Д., Слюсаренко О.Л. Теорія держави і права: 

навч. посіб. К.: Юрінком Інтер, 2001. 176 с. 

155. Богдан О.В. Норма права і юридична аргументація. Соціологія права. 

Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. 

В.М.Корецького [та ін.]. Дрогобич, 2015. № 3/4 (14/15). С. 408-410. 

156. Стецик Н.В. Норма права та нормативно-правовий припис: 

загальнотеоретичні аспекти. Публічне право. Всеукр. громадська організація 

"Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. Київ, 2016. № 4 (24). C. 212-219. 

157. Халабуденко О.А. О нормах права вообще и нормах гражданського 

права в частности: некоторьіе методологические замечания. Держава і право : 

збірник наукових праць. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 

; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. Київ, 2016. 

Серія "Юридичні науки" ; вип. 74. С. 227-246. 



 

379 
 

379 

158. Данильєва І.Е. Принципи організації та функціонування державної 

служби в Україні: дис.  ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Луганськ, 2005. 196 с. 

159. Старчук О.В. Щодо поняття принципів права. Часопис Київського 

університету права.  2012.  № 2. С. 40-43. 

160. Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці: 

Міжнародний документ від 18.06.1998 № 993_260. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_260 (дата звернення: 20.06.2016). 

161. Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР: ученик. 2-е 

изд.  М.: Юрид. лит., 1987.  352 с. 

162. Аралов В.А. Социальное обеспечение в СССР. Москва, 1959. 95 с. 

163. Ланцев М.С. Социальное обеспечение в СССР. Москва, 1976. 143 с. 

164. Козлов А.Е. Социальное обеспечение в СССР : правовые основы. 

Москва : Наука, 1981. Серия "Конституция СССР. Личность и право". 183 с.  

165. Захаров М.Л. Социальное обеспечение в СССР. М., 1982. 63 с. 

166. Тулисов М.П. Социальное обеспечение в СССР и буржуазных 

государствах. М., 1984. 127 с. 

167. Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: ученик. К.: 

Одисей, 2004.  384 с. 

168. Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: навч. посіб.  К : 

Знання, 2005.  405 с. 

169. Сапон А.В. Принципи соціального забезпечення суддів. Публічне 

право. 2013.  № 3 (11).  С. 190-195. 

170. Григорян М.Р. Принципи соціального забезпечення державних 

службовців в Україні. Вісник Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна. Серія: Право.  2015.  № 1151. Вип. 19.  С. 184-188. 

171. Верба О.С. Соціальний захист військовослужбовців в Україні. 

Юридична наука. 2012. № 2. С. 164-172. 

172. Севостьянова Н.І. Мета і завдання правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні. Науковий 

вісник публічного та приватного права: зб. наук. пр. 2017. Випуск 6. Том 2. 

С. 130–135. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_260


 

380 
 

380 

173. Шинкарук В.І. Філософський словник. К.: Головна редакція УРЕ, 

1986.  620 с. 

174. Казанчан А.А. Види соціального забезпечення громадян в Україні: 

проблемні питання. Вісник Запорізького юридичного інституту 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ / гол. ред. С.М. 

Алфьоров.  Запоріжжя, 2010.  № 3.  С. 11-20.  

175. Дутчак А.В. Соціальне забезпечення громадян: сучасний стан та 

перспективи розвитку. Молодий вчений.  2017.  № 5.  С. 568-572. 

176. Роик В.Д. Социальная защита работника в процессе труда: проблемы 

теории и практики: автореф. дис. …  доктора экон. наук: спец.  08.00.05. М., 

1994.  40 с. 

177. Галаганов В.П. Право социального обеспичения: учебник.  М.: Изд. 

Центр «Академия», 2014. 416 с. 

178. Коротких А.Ю. Поняття та структура правового статусу 

адміністративного суду як суб’єкта адміністративної юрисдикції. Митна справа.  

2013. № 5 (89).  С. 134-139. 

179. Абрамов В.І. Енциклопедичний словник з державного управління / 

[Абрамов В.І. та ін. ; уклад.: Ю.П. Сурмін та ін.] ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. 

Трощинського, Ю.П. Сурміна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 

Київ : НАДУ, 2010. 819 с. 

180. Мінка Т.П. Науково-практичний коментар Закону України «Про 

Національну поліцію» / Кол. авт.; кер. авт. кол. д.ю.н., доц. Т.П. Мінка. Дніпро : 

Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 480 с. 

181. Словник української мови: в 11 т. / за ред. І.К. Білодіда,  А.А. Бурячок 

та ін. Т. 10. К.: Наукова думка, 1979. 657 с. 

182. Юридична енциклопедія: в 6 т. редкол.: Ю.С. Шемшученко, М.П. 

Зяблюк, В.Д. Горбатенко та ін.; Нац. акад. наук України; Ін-т держави і права ім. 

В.М. Корецького НАНУ. Т. 6: Т-Я. К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 

2004. 768 с. 



 

381 
 

381 

183. Севостьянова Н.І. Система гарантій правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні. Публічне право. 2018. 

№ 1. С. 163–169. 

184. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права : Навчальний посібник. 

Київ : Атіка, 2005. 592 с. 

185. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: 

Закон України від 05.10.2000 № 2017-III. Відомості Верховної Ради України. 

2000. № 48. Ст. 409. 

186. Білецька Г.М., Трубіна М.В. Система соціального забезпечення 

державних службовців в Україні. Збірник матеріалів науково-комунікативних 

заходів Науково-дослідного інституту фіскальної політики.  Ірпінь, 2016. С. 21-

25. URL http://ndi-

fp.nusta.com.ua/files/doc/Zbirnuk_NKZ_NDIFP_2016%20%281%29.pdf (дата 

звернення: 16.07.2016) 

187. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / за ред. В.В. 

Копєйчикова.  К.: Юрінком, 1997.  320 с. 

188. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Х.: Консум, 2001.  655 с. 

189. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. М.: Юридическая 

литература, 1981.  Т. 2.  360 с. 

190. Кикоть Г.В. Юридичні факти в системі правовідносин: дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.01. К., 2006. 198 с. 

191. Медвідь А.О. Юридична природа правовідносин у сфері 

недержавного соціального забезпечення. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія: Право. 2017.  Випуск 42. С. 136-139. 

192. Науменкова С.В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні. Київ: 

Знання, 2010. Бібліотечка товариства "Знання"; № 5/6. 2010 ; Серія 

"Економічна". 66 с. 

193. Варналій З.С. Недержавне пенсійне забезпечення та фінансовий 

ринок: світовий досвід і Україна : Збірник нормативно-правових актів та 

інформаційно-аналітичних матеріалів. Міжвідомча комісія з питань фінансової 

http://ndi-fp.nusta.com.ua/files/doc/Zbirnuk_NKZ_NDIFP_2016%20%25281%2529.pdf
http://ndi-fp.nusta.com.ua/files/doc/Zbirnuk_NKZ_NDIFP_2016%20%25281%2529.pdf


 

382 
 

382 

безпеки при РНБОУ; Укл. З.С. Варналій, В.В.Фещенко, О.О.Резнікова та ін. 

Київ, 2002. 250 с. 

194. Рак Р.В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2009. Економіка ; Вип. 

113/114. С. 32-34. 

195. Носенко В.О. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: проблеми 

і перспективи розвитку. Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове 

юридичне офіційне видання. Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2015. № 9 (171). С. 40-45. 

196. Мединська Т.В. Недержавне пенсійне страхування в Україні:стан, 

перспективи розвитку і особливості оподаткування. Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. Ун-т 

банківської справи Нац. банку України (м. Київ). Харків, 2012. Вип. 2 (13). С. 

310-318. 

197. Cапон А.В. Зміст правовідносин з соціального забезпечення суддів. 

Митна справа.  2013.  № 5 (2.2). С. 196-203.  

198. Кикоть Г.В. Юридичні факти в системі правовідносин: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.01. К., 2006. 20 с. 

199. Теория государства и права / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько.  

М.: Юристъ, 1997. 672 с. 

200. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. 402 с. 

201. Севостьянова Н.І. Сутність елементів структури соціального 

забезпечення публічної служби в Україні. Актуальні проблеми права: теорія і 

практика. Збірник наукових праць. 2017. № 34. С. 75–82 

202. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Загальна теорія держави і права : 

(основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції). Київ : 

Юрінком Інтер, 2008. 400 с. 

203. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посіб. (за 

кредит.-модульною системою). Київ : Атіка, 2007. 412 с. 



 

383 
 

383 

204. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. Фонд "Відродження". Київ : 

Тандем, 1996. 240 с. 

205. Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. Львів, 1997. 199 с. 

206. Субботін В.М. Теорія держави і права : Навч. посібник / В.М. 

Субботін, О.В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров. Київ : Знання, 2005. 327 с.  

207. Тимченко С.М. Теорія держави і права : практикум для студ. юрид. 

факультету : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. Запорізький нац. ун-т. 

Київ: Центр учбової літератури, 2008. 248 с. 

208. Письменицький А.А. Теорія держави і права : навч. посібник. М-во 

освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Харків : ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна, 2010. 242 с. 

209. Оборотов Ю.М. Теорія держави і права : держ. іспит : навч. посібник. 

Оборотов Ю.М., Крестовська Н.М., Крижанівський А.Ф., Матвєєва Л.Г. Харків : 

Одіссей, 2011. 255 с. 

210. Бостан С.К. Теорія держави і права : навч. посібник. Київ : Академія, 

2013. 346 с. 

211. Машков А.Д. Теорія держави і права : підручник [для студентів юрид. 

вузів і ф-тів, аспірантів, ад"юнктів, викладачів]. М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України. Київ : Дакор, 2014. 491 с. 

212. Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти) : навчальний 

посібник [ для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Правознавство". МОНУ; 

Тернопільська академія народного господарства. Київ : Атіка, 2007. 288 с. 

213. Алексеев С.С. Теория государства и права: учебник. М.: Юрид. лит., 

1985. 480 с. 

214. Ведєрніков Ю.А. Теорія держави і права : навчальний посібник. Київ : 

Знання, 2008. 333 с. 

215. Солодовник Л.В. Юридичні факти у трудовому праві Україн : дис. ... 

к. ю. н.: 12.00.05. Х., 2004.  199 с. 

216. Прилипко С.М. Закон України «Про судоустрій і статус суддів». 

Науково-практичний коментар. Станом на 1 липня 2018 р. За заг. ред. Прилипка 

С. М. К. :Видавничий дім «Професіонал», 2018. 791 с. 



 

384 
 

384 

217. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон 

України від 09 липня 2003 року № 1058-IV. Відомості Верховної Ради України. 

2003. № 49-51. Ст. 376. 

218. Надточій Б.О. Пенсія в Україні : Коментар до Закону України "Про 

загальнообов"язкове державне пенсійне страхування". Комітет ВР України у 

справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 512 с. 

219. Про затвердження Порядку виділення коштів на поховання прокурора 

або особи, звільненої з посади прокурора, та визначення їх розміру: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 346. Офіційний вісник України. 

2015. № 44. С. 80. Ст. 1392. Код акта 77148/2015. 

220. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: 

Закон від 23.12.1993 № 3781-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. 

№ 11. Ст. 50. 

221. Шинкарук В.І. Філософський енциклопедичний словник. НАНУ; Ін-

тут філософ.ім.Г.С.Сковороди; М.О.Булатов та ін. Київ : Абрис, 2002. 742с. 

222. Бочарова Н.В. Соціально-правовий механізм забезпечення прав 

людини: до питання про зміст та структуру поняття. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія: Право.  2015.  Вип. 33 (1).  

С. 11-13. 

223. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України 

від 07.12.1984 № 8073-X. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984.  № 51.  Ст. 

1122. 

224. Бортник Н.П. Науково-практичний коментар Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 1246 с. 

225. Бабкіна О.В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях: навч. 

посіб. К.: МАУП, 2004. 144 с. 

226. Темченко В. І. Поняття та зміст форм забезпечення прав людини і 

основних свобод у міжнародних та правових актах. Підприємництво, 

господарство і право. 2005. № 8. С. 82-84. 

227. Романова А.А. Система забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина в Україні. Форум права. 2012. № 2. С. 599–602. 



 

385 
 

385 

228. Дерега В.В. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. 178 с. 

229. Андріїв В.М. Система трудових прав працівників та механізм їх 

забезпечення: дис. …  доктора юрид. наук: 12.00.05. Національний університет 

«Одеська юридична академія». Одеса, 2012. 402 с.  

230. Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, 

містах, районах у містах, а також про об’єднані управління: Постанова 

Пенсійного фонду України від 22.12.2014 № 28-2. Офіційний вісник України. 

2015. № 7. С. 162. Ст. 182.  

231. Жидченко К.П. Сутність механізму адміністративно-правового 

регулювання реалізації військовослужбовцями права на виплату одноразової 

грошової допомог. Наукові праці Національного авіаційного університету. Київ, 

2016. Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40). С. 67-72. 

232. Про надання державним службовцям службового житла, а також 

компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв’язку з тимчасовим 

переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 681. Офіційний вісник 

України. 2012. № 57.  С. 19.  Ст. 2287.  

233. Житловий кодекс України: Закон України від 30.06.1983 № 5464-X. 

Відомості Верховної Ради УРСР. 1983.  № 28. Ст. 573. 

234. Губанов О.О. Адміністративні процедури в діяльності публічних 

службовців. Адміністративне право і процес. Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. Київ, 

2017. № 2 (20). С. 4-12. 

235. Янюк Н. В. Актуальні проблеми формування публічної служби в 

Україні. Вісник Львівського університету ім. Івана Франка: збірник наукових 

праць. Львів, 2010. Серія юридична; Вип. 51. С. 162-167. 

236. Лазор О.Д. Державна служба в Україні: Навч. посібник. (Публічна 

служба). Київ : К.Н.Т., 2006. 472 с. 

237. Сидоренко Н.С. Інтерпретація поняття "публічна служба" з 

урахуванням зарубіжного досвіду. Аспекти публічного управління. Дніпропетр. 



 

386 
 

386 

регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові 

України. Дніпро, 2016. № 9/10 (35/36). С. 71-77. 

238. Гаман Т.В. Підвищення рівня професійної компетентності публічних 

службовців: ціннісний аспект. Університетські наукові записки Хмельницького 

університету управління та права : часопис Хмельницького університету 

управління та права : право, економіка, управління. Хмельницький, 2017. Вип. 4 

(64). C. 73-84. 

239. Білодід І.К. Словник української мови / ред. кол.: І.К. Білодід, А.А. 

Бурячок, В.О. Винник, Г.М. Гнатюк та ін.: в 11 томах. Том 3, 1972. 840 с. 

240. Назарова Г.В. Соціально-економічні засади ефективності найманої 

праці в Україні : монографія. Харків : ХНЕУ, 2011. 231 с. 

241. Вахонєва Т.М. Правовідносини з реалізації здібностей людини до 

продуктивної і творчої праці : монографія. Харків : У справі, 2017. 371 с. 

242. Ходзінський К. Г. Сучасний стан праці в Україні та проблеми її 

інтенсивності. Економіка України. Київ, 2004. № 8. С. 57-62. 

243. Зеленько Г.І. Мотивація як чинник підвищення ефективності праці 

персоналу підприємства. Наукові записки НаУКМА. 2012. Т. 133. С. 65-71. 

244. Пєтков В.П. Управління виховно-виправним процесом: монографія: у 

2 ч. Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 1998. 538 с. 

245. Перегудова Т.В. Мотивація до ефективної трудової діяльності 

працівників промислових підприємств. Теоретичні та прикладні питання 

економіки : збірник наукових праць. МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т 

конкурентного суспільства. Київ, 2006. Вип. 10. С. 117-123. 

246. Бандурка О.М., Соболєв В. О.  Теорія та методи роботи з персоналом в 

органах внутрішніх справ: підручник . Х.: Ун-т внутр. справ, 1999.  525 с. 

247. Максимець Ю.В. Мотивація праці в системі трудових відносин у 

сучасних умовах економічного розвитку. Науковий вісник Національного 

лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. 

Національний лісотехнічний університет України. Львів, 2011. Вип. 21.14. С. 

185-191.  



 

387 
 

387 

248. Федоришина Л.М. Мотивація праці: підходи до трактування. Сталий 

розвиток економіки. Хмельницький, 2017. № 2 (35). С. 90-95. 

249. Колодійчук А.В., Черторижський В.М. Сутність поняття мотивації. 

Науковий вісник НЛТУ України.  2010.  Вип. 20.4. С. 226-232. 

250. Павлик В.П. Мотивація працівників у забезпеченні ефективного 

управління сільськогосподарськими підприємствами. Економіка АПК: 

міжнародний науково-виробничий журнал. М-во аграр. політики України. Київ, 

2016. № 4 (258). С. 81-88. 

251. Іншин М.І. Мотивація працівників у зарубіжних країнах. Часопис 

Київського університету права: український науково-теоретичний часопис. 

Київський ун-т права НАН України. Київ, 2015. № 2. С. 140-143. 

252. Дей М.О. Правове регулювання засобів стимулювання праці умовах 

ринкової економіки: теоретичний аспект: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 

2005. 212 с.  

253. Гущина Н.А. Поощрение в праве: теоретико-правовое исследование: 

автореф. дисс. … доктора юрид. наук: 12.00.01. СПб., 2004. 37 с. 

254. Лавріненко О.В. Сучасний правовий механізм стимулювання 

службово-трудової діяльності працівників ОВС України: аналіз галузевих 

наукових розробок. Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі 

та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. АФ "Аналітик"; Академія 

муніципального управління. Київ, 2008. № 12. С. 33-37. 

255. Луценко І.М. Правові стимули: теоретико-правові засади та механізм 

реалізації: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. К., 2009. 227 с. 

256. Устинов С.О. Співвідношення термінів «соціальний захист» та 

«соціальне забезпечення» в законодавстві України. Юридична наука і практика. 

2011. № 2.  С. 90-95. 

257. Казачан А.А. Види соціального забезпечення громадян в Україні: 

проблемні питання. Вісник Запорізького юридичного інституту 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. гол. ред. С.М. 

Алфьоров. Запоріжжя. 2010. № 3. С. 11-20. URL: 

http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/753 (дата звернення: 04.11.2016). 

http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/753


 

388 
 

388 

258. Про затвердження Порядку надання державним службовцям 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань: Постанова 

КМУ від 08.08.2016  № 500. Офіційний вісник України.  2016.   № 65.  С. 44.  Ст. 

2191 

259. Хвесюк В.І. Форми й заходи соціального забезпечення працівників 

органів прокуратури. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: Юриспруденція. 2015. Вип. 14 (1).  С. 126-128. 

260. Головченко В.В., Ковальський В.С. Юридична термінологія: довідник. 

К., 1998. 224 с. 

261. Пилипенко П.Д. Право соціального забезпечення України: підруч. для 

студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. К.: Ін Юре, 2010. 504 с. 

262. Синчук С.М. Право соціального забезпечення України : Навчальний 

посібник. Київ : Знання, 2003. 306 с. 

263. Безусий В.В. Особливості державних службовців серед інших об’єктів 

соціального захисту. Публічне право: наук.-практ. юрид. журн. 2012.  № 4.  С. 

211-217. 

264. Рабінович П.М. Природне право: діалектика приватного й публічного. 

Право України. 2004. № 9. С. 61-63. 

265. Іншин М.І. Сутність і значення соціального безпечення працівників 

поліції в сучасних умовах. Вісник Чернівецького факультету Національного 

університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць. Чернівці, 

2015. Вип. № 4. С. 269-277 

266. Іншин М.І. Теоретико-правові аспекти соціального забезпечення 

працівників поліції. Публічне право. Всеукр. громадська організація "Майбутнє 

країни" ; Ужгород. нац. ун-т. Київ, 2016. № 2 (22). С. 211-216. 

267. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 

14.10.2014 № 1698-VII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2014. № 47. 

Ст. 2051. 

268. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 № 

794-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2016. № 6. Ст. 55. 



 

389 
 

389 

269. Автушенко І.Б. Військовослужбовці та члени їх сімей як об"єкт 

соціального і правового захисту в умовах формування Збройних сил України 

(1991-1996 рр.). Етнічна історія народів Європи. Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. Київ, 2013. Вип. 40. С. 103-108. 

270. Богуцький П.П. Закон України "Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей" : наук.-практ. Коментар. Львів : АСВ, 

2014. 213 с. 

271. Котляренко Л.Т. Недоліки правотворчості у сфері соціального захисту 

військовослужбовців - учасників бойових дій. Адміністративне право і процес. 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2016. № 4 (18). С. 90-100. 

272. Чімишенко С.М. Соціальний захист військовослужбовців: фінансовий 

механізм. Фінанси України. Київ, 2005. № 11. С. 46-51. 

273. Буяшенко В.В. Соціальна допомога в контексті повсякденності. 

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії.  2009.  Вип. 39.  

С. 161-173. 

274. Дідиченко М.А. Стан соціального забезпечення суддів в умовах 

проведення судової реформи. Форум права.  2012.  № 2.  С. 183-187. 

275. Желік Б.Є. Належне матеріальне та соціальне забезпечення суддів як 

гарантія їх незалежності і недоторканності в контексті аналізу Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів». Вісник Вищої ради юстиції.  2010.  № 4.  С. 98-

104. 

276. Тульчевська Н.В. Здійснення судового захисту права громадян 

України на житло. Держава і право. Юридичні і політичні науки. Інститут 

держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. Київ, 2008. Вип. 42. С. 341-

348. 

277. Галянтич М.К. Характеристика житла за законодавством України та у 

практиці Європейського суду з прав людини. Право України. Київ, 2015. № 4. С. 

88-96. 

278. Лисецька Н.М. Особливості матеріально-побутового забезпечення 

працівників державних органів в Україні. Збірник матеріалів науково-

комунікативних заходів Науково-дослідного інституту фіскальної політики.  



 

390 
 

390 

Ірпінь, 2016.  С. 34-37. URL http://ndi-

fp.nusta.com.ua/files/doc/Zbirnuk_NKZ_NDIFP_2016%20%281%29.pdf (дата 

звернення: 16.07.2016) 

279. Про надання державним службовцям службового житла, а також 

компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв’язку з тимчасовим 

переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 681. Офіційний вісник 

України. 2012. № 57. С. 19. Ст. 2287. Код акта 62774/2012. 

280. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

актів Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 

22.07.2016 № 465. Офіційний вісник України. 2016. № 60. С. 152. Ст. 2058. Код 

акта 82629/2016. 

281. Киричук Ю.Л. Деякі проблеми державної житлової політики в 

контексті забезпечення доступності житла. Держава та регіони : науково-

виробничий журнал. Гуманітарний університет "Запорізький інститут 

державного та муніципального управління". Запоріжжя, 2009. Державне 

управління; № 1. С. 74-77. 

282. Кармаза О.О. Забезпечення в Україні конституційного права на житло 

в умовах розгортання світової економічної кризи. Юриспруденція: теорія і 

практика. Центр правових досліджень Фурси. Київ, 2009. № 7 (57). С. 37-41 

283. Шевчук Т.В. Забезпечення населення соціальним житлом: світовий 

досвід. Науковий вісник НЛТУ України. Національний лісотехнічний 

університет України. Львів, 2014. Вип. 24.5. С. 309-315. 

284. Кичко І.І. Методичні питання забезпечення потреби в житлі. 

Формування ринкових відносин в Україні. Науково-дослідний екон. ін-т 

Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. Київ, 2012. № 4 

(131). С. 92-100. 

285. Хомяк М.Я. Оцінка стану забезпеченості житлом населення України. 

Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Дніпропетр. нац. 

ун-т ім. О. Гончара. 2014. № 1 (105), січень. С. 48-53. 

http://ndi-fp.nusta.com.ua/files/doc/Zbirnuk_NKZ_NDIFP_2016%20%25281%2529.pdf
http://ndi-fp.nusta.com.ua/files/doc/Zbirnuk_NKZ_NDIFP_2016%20%25281%2529.pdf


 

391 
 

391 

286. Кельман Л.М. Проблеми забезпечення житлом працівників органів 

внутрішніх справ. Держава і право. Юридичні і політичні науки. Інститут 

держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. Київ, 2010. Вип. 50. С. 333-

339. 

287. Марченко М.С. Щодо питання імплементації європейських норм 

забезпечення соціальним житлом у праві України. Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків, 2017. "Право" ; вип. 27. 

С. 107-111.  

288. Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які 

відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, 

безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи 

індивідуальних житлових будинків: Постанова Кабінету Міністрів України від 

18.02.2004 № 182. Офіційний вісник України. 2004. № 7. С. 26. Ст. 401. Код акта 

27831/2004. 

289. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР. 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 18.  Ст. 78. 

290. Дідиченко М.А. До питання щодо вдосконалення соціального 

забезпечення суддів. Публічне право: наук.-практ. юрид. журн. 2012. № 4. С. 321-

327.  

291. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 № 2453-

VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 41. № 41-42. № 43. № 44-45. С. 

1468.  Ст. 529. 

292. Зазерін К.С. Проблеми соціального забезпечення державних 

службовців в Україні та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. 2014.  Випуск 1.  Т. 1.  С. 268-272. 

293. Мельник К.Ю. Деякі проблеми законодавчої регламентації 

одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності 

поліцейського. Актуальні проблеми соціального права. Вип. ІІ [Збірник статей 

учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут 

реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р.] / за заг.ред. М.І. Іншина, В.Л. 

Костюка,            В.П. Мельника.  К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016.  С. 29-31. 



 

392 
 

392 

294. Європейська хартія про закон «Про статус суддів»: Міжнародний 

документ від 10.07.1998 № 994_236. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_236 (дата звернення: 04.08.2016). 

295. Маляренко В.Т. Щодо головних проблем судової влади в Україні. 

Слово Національної школи суддів України.  2013.  № 1.  С. 39-49. 

296. Іванова Г.С. Соціально-правове забезпечення та гарантії діяльності 

працівників прокуратури в умовах реформування органів прокуратури України. 

Право та інноваційне суспільство.  2015.  № 1.  С. 70-75. 

297. Хвесюк В.І. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства України 

про соціальне забезпечення працівників органів прокуратури. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2015. Т. 2.   

Випуск 4. С. 37-40. 

298. Луценко розповів, коли запрацює ДБР. URL: 

https://www.pravda.com.ua/news/2017/11/17/7162445 (дата звернення: 17.11.2016). 

299. Артеменко Н.Ф. Професійне вдосконалення державних службовців в 

Україні. Актуальні проблеми державного управління. Дніпропетр. регіональний 

ін-т держ. упр.; НАДУ. Дніпропетровськ, 2007. Вип. 3. С. 240-246. 

300. Боршуляк І.І. Перспективи вдосконалення правового регулювання 

служби в органах прокуратури. Вісник прокуратури. Генеральна прокуратура 

України. Київ, 2015. № 8 (170). С. 37-43 

301. Бровченко С. Г. Реформування державної служби в умовах інтеграції 

до європейського співтовариства. Фінансовий контроль. Київ, 2015. № 1 (108). С. 

12-15. 

302. Буржинський В.А. Тенденції та проблеми реформування органів 

внутрішніх справ (на матеріалах практики). Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2016. Юридичні науки ; вип. 2 (103). 

C. 102-104.  

303. Війтєв Ю.М. Сучасні тенденції діяльності військової прокуратури. 

Вісник Національної академії прокуратури України. Київ, 2010. № 3 (19). С. 101-

104 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_236


 

393 
 

393 

304. Гавкалова Н.Л. Теоретичні засади та організаційні механізми 

реформування державної служби в Україні. Харків : ХНЕУ, 2012. 327 с. 

305. Глібова С.О. Реформування дипломатичної служби Італії на початку 

XXI століття. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Київ. нац. ун-т ім. 

Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. Київ, 2013. Вип. 112, (ч. 1). С. 182-187. 

306. Гребоножко Є.П. Нові тенденції розвитку державної служби в 

сучасній Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 

2017. Державне управління ; вип. 1 (8). C. 17-20. 

307. Жиденко Н.А. Реформування сфери професійного навчання 

державних службовців в Україні: досвід республіки Польща. Вісник 

Національної академії державного управління при Президентові України. Київ, 

2018. Серія "Державне управління". № 1 (88). С. 45-51.  

308. Заболотна С.В. Пенсійне забезпечення державних службовців в 

Україні: реалії та механізми реформування. Право та державне управління. 

Класичний приватний ун-т. Запоріжжя, 2016. № 1 (22). C. 63-69 

309. Кагановська Т. Є. Пріоритети реформування інформаційних відносин 

у сфері державної служби в контексті європейської інтеграції України. Вісник 

Національної академії прокуратури України. Національна академія прокуратури 

України. Київ, 2015. № 2 (40). С. 44-50. 

310. Капля О.М. Тенденції реформування поліцій країн Центральної 

Європи на прикладі Чехії, Угорщини, Польщі. Підприємництво, господарство і 

право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. Ін-т 

приватного права і п-ва АПрН України. Київ, 2006. № 6. С. 98-101 

311. Карпенко С. Здійснення реформування державної служби в Україні. 

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 

Київ, 2006. № 4. С. 54-61. 

312. Киян В. Я. Щодо вдосконалення понятійного апарату змін умов 

договору про проходження служби працівників органів внутрішніх справ 

України. Право України : юридичний журнал. Міністерство юстиції України; 

Конституційний Суд України та ін. Київ, 2009. № 1. С. 121-125. 



 

394 
 

394 

313. Коваленко В. В. Реформування Української державної служби в 

контексті європейського вибору України. Законодавство України. Науково-

практичні коментарі : юридичний журнал. ТОВ "Український інформаційно-

правовий центр". Київ, 2006. № 12. С. 6-11. 

314. Колесніков Б. В. Реформування системи навчання у сфері державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні. Актуальні 

проблеми державного управління. НАДУ. Дніпропетровськ, 2007. Вип. 1. С. 257-

262. 

315. Колісніченко Н.М. Державна служба в Європейському Союзі. 

Європеїзація та розвиток державної служби в Україні. Київ: Міленіум, 2009. 248 

с.  

316. Кузнецова М.В. Тенденції розвитку законодавства про державну 

службу в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 

Дніпропетровськ, 2013. Вип. 4 (19). С. 185-194. 

317. Лазор О.Я. Реформування державної служби Великобританії: досвід 

для Україн. Університетські наукові записки Хмельницького університету 

управління та права : часопис. Хмельницький, 2008. Вип. 3 (1), спецвипуск. 

Право. Економіка. Управління. С. 259-261.  

318. Лихач Ю.Ю. Роль професійного навчання у процесі реформування 

державного управління та місцевого самоврядування. Вісник Київського нац. у-

ту імені Тараса Шевченка. Київ, 2014. Державне управління ; вип. 2 (2). С. 58-61.  

319. Ляхович У.І. Основні напрямки вдосконалення організаційних 

гарантій забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу державного 

службовця. Зовнішня торгівля: право та економіка. Мін. економіки України; 

Українська академія зовнішньої торгівлі. Київ, 2007. № 6. С. 138-143. 

320. Мамчур Г.В. Державна служба в Україні та Японії: порівняльний 

аналіз. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Київ, 2013.  Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). С. 34-37. 

321. Матюхіна Н.П. Сучасні тенденції розвитку та управління поліцією 

зарубіжних країн. Митна справа. ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". Львів, 2006. № 

1. С. 41-45 



 

395 
 

395 

322. Миколенко В.А. Сучасні тенденції інтернаціоналізації права в 

контексті модернізації національної правоохоронної системи України. Вісник 

Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2017. Юридичні науки ; № 

1. С. 15-21. 

323. Науменко Р.А. Державна служба в Україні: соціально-правовий та 

організаційний аспекти. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ : 

НАДУ, 2011. 202 с. 

324. Неліпа Д.В. Актуальні показники якісної державної служби. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2016. 

Державне управління ; вип. 1 (5). С. 48-53. 

325. Нижник Н.Р. Проблеми реформування системи професійногонавчання 

державних службовців у контексті європейського вибору України. Статистика 

України. Державний комітет статистики України. Київ, 2006. № 1. С. 98-102 

326. Новосельська І.В. Правові аспекти реформування та розвитку 

трудових правовідносин у системі державної служби України. Юриспруденція: 

теорія і практика. Центр правових досліджень Фурси. Київ, 2006. № 10. С. 30-37. 

327. Олуйко В.М. Шляхи реформування системи державної служби 

України. Університетські наукові записки Хмельницького університету 

управління та права : Часопис. 2005. Право. Економіка. Управління. Вип. 4. С. 

319-326.  

328. Пазюк А.В. Європейські стандарти захисту персональних даних у 

поліцейському секторі: сучасний стан і тенденції розвитку. Часопис Київського 

університету права : український науково-теоретичний часопис. Київ, 2016. № 4. 

С. 360-364. 

329. Проскурякова К.С. Європейські стандарти державної служби: досвід 

Польської Республіки. Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Київ, 2014. Державне управління ; вип. 1 (1). С. 69-72.  

330. Сай І.А. Засади вдосконалення державної служби в контексті 

проведення адміністративної реформи в Україні. Право та державне управління. 

Класичний приватний ун-т. Запоріжжя, 2011. № 2. С. 115-119. 



 

396 
 

396 

331. Слюсаренко О.М. Робота органів державної влади з професійного 

вдосконалення та кар"єрного розвитку державних службовців (аналіз світового 

та вітчизняного досвіду). Держава та регіони. Запоріжжя, 2006. Державне 

управління ; № 3. С. 175-187.  

332. Соколова Т.А. Сучасні тенденції розвитку інституту державної 

служби. Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. Ін-т 

підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. Київ, 2011. № 1. С. 137-140. 

333. Таранушич С.В. Тенденції розвитку прокурорської діяльності у галузі 

охорони навколишньго природного середовища. Вісник прокуратури. КНУТШ. 

Київ, 2007. № 9. С. 21-25. 

334. Телеховський Ю.Г. Реформування спеціальних служб Словаччини: 

досвід для України. Стратегічні пріоритети: науково-аналітичний збірник. Нац. 

ін-т стратегічних досліджень. Київ, 2012. № 4 (25). С. 210-214 

335. Тимофієв В.Г. Реформування кадрової політики на державній службі. 

Розумовські зустрічі : збірник наукових праць. Чернігів, 2014. № 1. С. 71-77. 

336. Тищенко О.П. Реформування моделі управління людськими 

ресурсами державної служби. Університетські наукові записки Хмельницького 

університету управління та права : часопис. Хмельницький, 2017. Вип. 1 (61). С. 

343-355. 

337. Федоренко О.П. Сучасні тенденції удосконалення професійної 

підготовки майбутніх офіцерів поліції. Новий колегіум. Харків, 2016. № 4 (86). 

C. 46-52. 

338. Ходжаян А.О. Тенденції функціонування неформального сектору 

економіки України. Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Київ : Київський університет, 2017. С. 138-142. 

339. Чистоколяний Я.В. Основні напрями впливу громадянського 

суспільства та його інститутів на реформування публічної служби в Україні. 

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. 

Дідоренка. Севєродонецьк, 2017. № 2 (78). С. 215-222. 

340. Шпильовий С.Є. Шляхи вдосконалення пенсійного забезпечення в 

Україні та їх вплив на підвищення соціального захисту робітників та службовців 



 

397 
 

397 

Збройних Сил України. Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Київ, 2011. Військово-спеціальні науки ; Вип. 26. С. 50-52. 

341. Шумило М.М. Пенсійне забезпечення державних службовців: спроба 

"реформування". Право України. Науково-практичне фахове видання. Київ, 

2012. № 6. С. 86-92. 

342. Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та 

затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18 березня 2015 року № 227-р. Урядовий кур’єр. 2015. № 

63. 

343. Деякі питання реформування державного управління України: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р. Офіційний 

вісник України. 2016. № 55. С. 36. Ст. 1919. Код акта 82442/2016. 

344. Шкуропацький О.І. Адміністративно-правове регулювання 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України: дис … канд. 

юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2017. 241 с.  

345. Котляренко Л.Т. Недоліки правотворчості у сфері соціального захисту 

військовослужбовців - учасників бойових дій. Адміністративне право і процес. 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2016. № 4 (18). С. 90-100. 

346. Кириленко І.В. Регламентація соціального забезпечення 

військовослужбовців Збройних сил України в сучасних умовах. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2005. 

Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11. С. 95-97. 

347. Богатирьов І.Г. Соціальні та правові проблеми утримання 

військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні. Держава та регіони : 

науково-виробничий журнал. Запоріжжя, 2008. Право ; № 3. С. 53-55. 

348. Про особливості виплати грошового забезпечення 

військовослужбовцям Збройних Сил України в 2016 році: Наказ Міністра 

оборони України від 27.01.2016 № 44. URL: 

http://www.mil.gov.ua/content/other/MOU44-2016.pdf (дата звернення: 28.03.2017).  

http://www.mil.gov.ua/content/other/MOU44-2016.pdf


 

398 
 

398 

349. Про затвердження Змін до деяких наказів Міністра оборони України з 

питань оплати праці: Наказ Міністра оборони України від 23.01.2017 № 44. URL: 

http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/44_nm_2017.pdf (дата звернення: 

28.02.2017). 

350. Шкуропацький О.І. Адміністративно-правове регулювання 

соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України: автореф. дис 

… канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2017. 21 с. 

351. Пасіка С.П. Адміністративно-правове регулювання соціального 

забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України: дис ... канд. юрид. 

наук: 12.00.07. Запоріжжя: Б.в., 2011. 221 с. 

352. Дрок Г.М. Конституційно-правові засади реформування судової влади 

в сучасних умовах державотворення в Україні. Актуальні проблеми політики. 

МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА.  Одеса: Фенікс, 2011.  Вип. 42.  С. 280-

293.  

353. Швець В.О. Довічне грошове утримання суддів: історико-правовий 

аспект. Держава і право. Юридичні і політичні науки. Інститут держави і права 

ім.Корецького В.М. НАН України. Київ, 2005. Вип. 30. С. 399-405.  

354. Овчаренко О.М. Належне фінансове забезпечення суддів як гарантія 

їх незалежності. Проблеми законності. Харків, 2012. Вип. 120. С. 258-267. 

355. Європейська соціальна хартія (переглянута): Міжнародний документ 

від 03.05.1996.  Відомості Верховної Ради України. 2007.  № 51.  С.  2096. 

356. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 

322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР.  1971.  Додаток до № 50. 

357. Арістова І.В. Кодекс законів про працю України: науково-практичний 

коментар: станом на 15 серпня 2008 р. Київ: Правова єдність, 2008. 456 с. 

358. Колісніченко Н.М. Вдосконалення кадрової політики державної 

служби в інституціях ЄС. Університетські наукові записки Хмельницького 

університету управління та права. Хмельницький, 2008. Право. Економіка. 

Управління. Вип. 3 (1), спецвипуск. С. 324-325.  

http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/44_nm_2017.pdf


 

399 
 

399 

359. Панкова А.Ю. Ефективність впровадження стратегії розвитку регіону 

у відповідності державної стратегії розвитку та євроінтеграційних процесів. 

Економіка та держава. ТОВ "Економіка та держава". Київ, 2016. № 11. С. 58-60. 

360. Ажажа М.А. Напрями державного управління модернізацією освіти в 

контексті євроінтеграції України. Інвестиції: практика та досвід. Київ, 2018. № 8. 

С. 94-99.  

361. Дригуля Н.М. Професіоналізація державних службовців в умовах 

євроінтеграції. Університетські наукові записки Хмельницького університету 

управління та права: часопис. Право, економіка, управління. Хмельницький, 

2017. Вип. 4 (64). C. 85-95.  

362. Куровська І.А. Соціальна держава як новий етап розвитку правової 

держави на шляху євроінтеграції. Київ, 2016. № 1. С. 158-161.  

363. Ярошенко О.М. Соціально-правовий вимір держави Україна в умовах 

євроінтеграції. Право України : юридичний журнал. Київ, 2016. № 8. C. 9-16.  

364. Олійник А.Р. Удосконалення державного управління у рамках 

євроінтеграційної політики України: правозахисний підхід. Економіка та 

держава. ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". Київ, 2017. № 1, серпень. С. 

39-43.  

365. Грицяк І. А. Законодавство про державну службу в Європейському 

Союзі (на прикладі Великобританії, Німеччини, Франції). Ефективність 

державного управління, Львів: Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2004 / 2005. Вип. 6/7.  С. 

442-448. 

366. Лобанов В. В. Управление высшим административным персоналом 

(опыт Голландии и США).  Проблемы теории и практики управления.  2000.  № 

2.  C. 118-123. 

367. Онуфрієнко О. Особливості модернізації цивільної служби Великої 

Британії: квазіавтономні неурядові організації. Державне управління та місцеве 

самоврядування. Управління, 2016. Вип. 3 (30). С. 120-125.  

368. Селецький О.В. Актуальні проблеми державної служби в Україні в 

контексті адаптації до існуючих зарубіжних моделей. Актуальні проблеми 

юридичної науки та практики. Чернігів, 2017. Вип. 1 (3). С. 30-37.  



 

400 
 

400 

369. Антонюк В.Б. Державна служба: проблеми функціонування в Україні 

та досвід зарубіжних країн. Юриспруденція: теорія і практика. Центр правових 

досліджень Фурси. Київ, 2007. № 11. С. 7-14.  

370. Стратієнко Г.Д. Зарубіжний досвід відбору кадрів державної служби. 

Економіка та держава. Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; 

"ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". Київ, 2013. № 2. С. 134-136.  

371. Державна служба: навчальний посібник. кол.авт.; за заг.ред.проф. 

С.М. Серьогіна.  К.: ТОВ. «СІК ГРУП Україна», 2012. 526 с. 

372. Дрозд О.Ю. Зарубіжний досвід узгодження та розмежування 

публічно-правового й приватноправового регулювання проходження державної 

служби й можливості його використання в Україні. Вісник Запорізького 

національного університету. Запоріжжя, 2016. Юридичні науки ; № 4. C. 72-78. 

373. Боярчук Л.В. Застосування зарубіжного досвіду в роботі державної 

служби зайнятості в Україні. Науковий вісник Полісся. М-во освіти і науки 

України ; Чернігівський нац. технологічний ун-т. Чернігів, 2015. Вип. 1 (1). С. 

65-70. 

374. Стельмащук Л.С. Особливості розвитку інституту державної служби в 

зарубіжних країнах: досвід для України. Економіка та держава. "ТОВ "Ред. журн. 

"Економіка та держава". Київ, 2012. № 4. С. 125-129. 

375. Жарая С.Б. Підготовка кадрів державної служби: зарубіжний досвід. 

Держава та регіони. Запоріжжя, 2006. № 4. С. 70-75. 

376. Тимощук В.П. Публічна служба : зарубіжний досвід та пропозиції для 

України. Центр політично-правових реформ. Київ, 2007. 735 с. 

377. Домбровський С.Ф. Правове забезпечення організації та діяльності 

юридичної служби в Україні та Польщі: порівняльно-правові аспекти. 

Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та 

права. Хмельницький, 2016. Вип. 1 (57). C. 164-174. 

378. Чаркіна А.О. Принципи державної служби в країнах Європейського 

Союзу (на прикладі Польщі та Німеччини). Інвестиції: практика та досвід. 

Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили. Київ, 2016. № 16, серпень. С. 95-

99. 



 

401 
 

401 

379. O służbie cywilnej. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. URL 

https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/ustawa_o_sluzbie_cywilnej.pdf (дата 

звернення: 22.09.2017) 

380. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. URL 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010981070/T/D20011070L.p

df (дата звернення: 25.09.2017) 

381. Плешко М.В. Литовський період в історіософії українського 

державотворення. Гуманітарні студії.Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Київ, 

2010. Вип.8. С. 161-168. 

382. Терлюк І.Я. Правова система Литовсько-руської держави. Історія 

українського права від найдавніших часів до 18 століття. Львів, 2003. С. 46-79.  

383. Чорний В. Україна - Литва: подих Великої Історії. Дзеркало тижня : 

інформаційно-аналітичний тижневик. Київ, 2017. 9-15 грудня (№ 47). С. 14. 

384. Republic Of Lithuania Law On Public Service No IX-855 of 23 April 2002 

URL 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN012617.pdf 

(дата звернення: 30.09.2017) 

385. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002 № 

93-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. № 40. Ст. 290. 

386. Ткачук А. Врегулювання діяльності місцевої ради та її органів. [Ін-т 

громадян. суспільства]. Київ : Легальний статус, 2011. 89 с. 

387. I skirsnis pagrindiniai teismų veiklos principai. Lietuvos Respublikos 

Teismų Įstatymas 1994 m. gegužės 31 d. Nr. I-480 URL  https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.522B3E415B52 (дата звернення: 02.10.2017) 

388. Гейвах П. Порівняльний аналіз організації державної служби 

Німеччини, Австрії та України. Державне управління та місцеве 

самоврядування. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 1 (12). С. 163-172.  

389. Агєнтаєва В. В. Правове регулювання оплати праці державних 

службовців у Федеративній Республіці Німеччині. Держава та регіони. 

Запоріжжя, 2011. Право; № 1. С. 30-34.  

https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/ustawa_o_sluzbie_cywilnej.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010981070/T/D20011070L.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010981070/T/D20011070L.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN012617.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.522B3E415B52
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.522B3E415B52


 

402 
 

402 

390. Герасимов О. Зарубіжний та міжнародний досвід забезпечення 

соціальної справедливості у суспільстві. Україна: аспекти праці. Київ, 2014. № 5. 

С. 43-51. 

391. Лопушинський І. П. Публічна служба Німеччини: досвід для України. 

Публічне управління: теорія та практика.  2011. № 4(8).  С. 48-54. 

392. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. 

Відомості Верховної Ради України (ВВР).  2014.  № 49.  Ст. 2056. 

393. Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар до Закону України 

«Про запобігання корупції». К.: Ваіте, 2018. 472 с. 

394. Западинчук О.П. Механізми мінімізації корупції в системі державної 

служби України. Стратегічні пріоритети. Нац. ін-т стратегічних досліджень. 

Київ, 2014. № 4 (33). С. 26-33. 

395. Баранов-Мохорт С. М. Міжнародно-правові стандарти запобігання та 

протидії корупції в системі державної служби засобами адміністративного права. 

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. Київ, 2012. № 4 (83). 

С. 212-221 

396. Лавренюк Ю.Ф. Пріоритетні напрями антикорупційної політики 

України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Київ, 2014. Державне управління; вип. 1 (1). С. 35-37. 

397. Байстрюченко Н.О. Формування системи запобігання і протидії 

корупції на державній службі. Вісник Сумського державного університету. 2015. 

№ 3. С. 45-54. 

398. Оболенцев В.Ф. Держава Україна як система: системний підхід до 

запобігання корупції. Проблеми законності. Харків, 2017. Вип. 138. С. 161-168. 

 

  

 

 

 



 

403 
 

403 

ДОДАТКИ 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографія: 

1. Бернацька Н.І. Концептуальні засади правового регулювання 

соціального забезпечення працівників публічної служби. Харків: 

Константа, 2018. 368 с. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

та наукових періодичних виданнях інших держав: 

2. Севостьянова Н.І. Право на індивідуальне звернення до 

Європейського суду з прав людини: генезис, еволюція, сучасність. 

Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Одеса: Юрид. л-ра, 

2011. Вип. 58. С. 202–208. 

3. Севостьянова Н.І. Поняття соціального забезпечення публічної 

служби в Україні. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Юридичні науки. 2015. Випуск 6-2. С. 109–112. 

4. Sevostianova N.I. Problematic Aspects of Practical Application of the 

Margin of Appreciation Doctrine in Practice of the European Court of Human 

Rights. European Political and Law Discourse. 2015. Vol. 2. Issue 3. Р. 8–15. 

5. Sevostianova N.I. Modern Trends and Political Background in Theory 

of State Recognition. Legea Şi Viaţa. 2015. Noiembrie. С. 106–109. 

6. Sevostianova N.I. Application to the European Court of Human 

Rights as international legal instrument for protection of Ukrainian State 

interest. Молодий вчений. 2015. С. 122–125. 

7. Севостьянова Н.І. Ознаки соціального забезпечення публічної 

служби в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Право. 2015. № 33-2. Ч. 2. С. 113–116. 

8. Севостьянова Н.І. Передумови зародження правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби на території 



 

404 
 

404 

України до здобуття нею незалежності. Наука і правоохорона. 2015. № 3. 

Ч. 2. С. 232–238. 

9. Севостьянова Н.І. Функції правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. № 34-

2. Ч. 2. С. 94–101. 

10. Севостьянова Н.І. Особливості правовідносин у сфері 

соціального забезпечення публічної служби в Україні. Боротьба з 

організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2015. № 2. С. 

190–195. 

11. Севостьянова Н.І. Сторони правовідносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби в Україні. Прикарпатський юридичний 

вісник. 2015. № 3 (9). Т. 3–4. С. 180–186. 

12. Севостьянова Н.І. Складові елементи правовідносин у сфері 

соціального забезпечення публічної служби в Україні. Наука і 

правоохорона. 2015. № 4. Ч. 2. С. 172–176. 

13. Севостьянова Н.І. Зарубіжний досвід правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби та шляхи його застосування в 

Україні. Visegrad journal of human rights. 2015. № 6/2. P. 104–112. 

14. Севостьянова Н.І. Поняття і значення правовідносин у сфері 

соціального забезпечення публічної служби в Україні. Науковий 

вісник публічного та приватного права: зб. наук. пр. / Н.-д. ін-т публічного 

права. Київ: [б. в.], 2016. Випуск 2. Том 2. С. 208–213. 

15. Севостьянова Н.І. Специфіка виникнення та розвитку 

правовідносин у сфері соціального забезпечення публічної служби в 

Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія: Право. 2016. Випуск 41. Т. 4. С. 138–143. 



 

405 
 

405 

16. Севостьянова Н.І. Структура соціального забезпечення публічної 

служби в Україні. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Юридичні науки. 2016. Випуск 6-2. Т. 3. С. 86–88 

17. Севостьянова Н.И. Тенденции развития правового регулирования 

социального обеспечения публичной службы по национальным 

законодательствам. Право и политика. 2016. № 3. С. 161–164. 

18. Севостьянова Н.І. Напрями правового регулювання соціального 

забезпечення публічної служби в Україні у контексті європейської 

інтеграції. Visegrad journal of human rights. 2016. № 6/2. P. 166–172. 

19. Севостьянова Н.І. Види принципів правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2017. 

Випуск 2. Т. 3. С. 62–66. 

20. Севостьянова Н.І. Мета і завдання правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні. Науковий 

вісник публічного та приватного права: зб. наук. пр. 2017. Випуск 6. 

Том 2. С. 130–135. 

21. Севостьянова Н.И. Проблемы обеспечения отдельных видов 

социального обеспечения публичной службы в Украине. Право и Закон: 

международный научно-практический журнал. 2017. № 2. С. 105–114. 

22. Севостьянова Н.И. Проблемы понятийно-категориального 

аппарата социального обеспечения публичной службы в Украине.  

Право и Закон: международный научно-практический журнал. 2017. № 

3. С. 120–128. 

24. Севостьянова Н.І. Сутність елементів структури соціального 

забезпечення публічної служби в Україні. Актуальні проблеми права: 

теорія і практика. Збірник наукових праць. 2017. № 34. С. 75–82. 

23. Севостьянова Н.І. Система гарантій правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні. Публічне право. 



 

406 
 

406 

2018. № 1. С. 163–169. 

25. Севостьянова Н.І. Досвід Польщі щодо правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби. Альманах права. Правова 

аналітика:доктринальні підходи та галузеві виміри. 2018. Випуск 9. 

С. 350–354. 

26. Бернацька Н.І. Досвід Литовської Республіки щодо правового 

регулювання соціального забезпечення публічної служби. Науковий 

вісник публічного та приватного права: зб. наук. пр. / Н.-д. ін-т 

публічного права. Київ: [б. в.], 2018. Випуск 4. Том 2. С. 83–89. 

 

Матеріали наукових конференцій: 

27. Sevostianova N.I. The accession of the European Union to the 

European Convention for the protection of human rights: genesis, pro and 

contra. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної 

наукової конференції професорсько-викладацького складу. Одеса: 

Фенікс, 2012. C. 361–362. 

28. Севостьянова Н.І. Європейський суд з прав людини – ефективний 

механізм захисту прав юридичних осіб. Правове життя сучасної України: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Націон. ун-т 

«Одеська юридична академія». Одеса: Фенікс, 2013. С. 354. 

29. Севостьянова Н.І. Методи дослідження правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні. Актуальні проблеми 

сучасного правознавства: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 28–29 січня 2016 року). Київ: Науково-дослідний 

інститут публічного права, 2016. С. 147–150. 

30. Севостьянова Н.І. Теоретико-правова характеристика 

соціального забезпечення публічної служби. Проблеми теорії права і 

практики правореалізації на шляху України до ЄС : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25–26 лютого 



 

407 
 

407 

2016 року). Київ: Науково-дослідний інститут публічного права, 2016. 

С. 126–129. 

31. Севостьянова Н.І. Оптимізація правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні. Теорія і практика 

розвитку правових інститутів: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 10–11 березня 2016 року). Київ: Науково-

дослідний інститут публічного права, 2016. С. 104–105. 

32. Севостьянова Н.І. Припинення правовідносин у сфері соціального 

забезпечення публічної служби в Україні. Реформування національного та 

міжнародного права: перспективи та пріоритети: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20–21 січня 2017 

року). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С. 125–127. 

33. Севостьянова Н.І. Види гарантій правового регулювання 

соціального забезпечення публічної служби в Україні. Актуальні проблеми 

реформування системи законодавства України: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 року). 

Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017. C. 

132–134. 

34. Севостьянова Н.І. Загальнотеоретична характеристика сучасного 

етапу правового регулювання соціального забезпечення публічної служби. 

Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28 січня 2017 

року). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 

2017. С. 84–85. 

 


