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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Державна служба в Україні є 

найважливішим інструментом функціонування держави, особливо в умовах 

множинних кризових явищ, які ставлять під сумнів цінності нашого народу, 

піддають різним загрозам національну безпеку, а також життя людей. 

Починаючи з 2015 року, законодавець, бажаючи оптимізувати державну 

службу відповідно до європейських прагнень України, концентрує свою увагу 

на необхідності підвищення ефективності функціонування державної служби, 

запобігання та протидії проявам корупції в державних органах, а також 

вирішення низки інших адміністративно-правових проблем. У той же час, не в 

повній мірі враховується той факт, що функціонування державної служби 

України здійснюється державними службовцями, які є працівниками, а отже, 

потребують забезпечення і захисту державою комплексу їх службово-трудових 

прав, свобод і законних інтересів. Найважливішою у цьому аспекті є 

необхідність забезпечення права держслужбовця на гідну працю, з метою 

утвердження якого наразі існує потреба у концептуальному оформленні та 

критичному аналізі відповідного правового механізму забезпечення гідної 

праці цих суб’єктів трудового права. 

Водночас слід зауважити на двох важливих моментах. По-перше, 

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

звужує сферу дії трудового права у службово-трудових правовідносинах, 

що обмежує потенціал правового механізму забезпечення гідної праці 

держслужбовців. Крім того, чинним трудовим законодавством України в 

частині норм, які поширюються на держслужбовців, не в достатній мірі 

враховуються міжнародні документи (зокрема у системі права  МОП), 

якими закріплюються додаткові гарантії гідної праці на державній службі, 

що сприяють вирівнюванню стандартів забезпечення гідної праці у 

публічному секторі з вимогами до гідної праці у приватному секторі. За 

таких обставин трудоправовий статус держслужбовців України є усіченим 

навіть тоді, коли відповідні обмеження цього правового статусу 

недостатньо обґрунтовані, а отже, виступають підставою для констатації 

порушення державою вимог концепції гідної праці стосовно 

держслужбовців. 

По-друге, на сьогоднішній день відсутні комплексні дослідження 

концепції гідної праці держслужбовців, правового механізму її забезпечення, 

що є суттєвою перешкодою для подальшої еволюції наукової думки про гідну 

працю на державній службі та її системного забезпечення, завершення 

реформи законодавства про працю з урахуванням досягнень науки у 

дослідженні концепції гідної праці та вироблення стратегій розширення 

потенціалу правового механізму забезпечення гідної праці держслужбовців. 

Разом із тим, хоча правовий механізм забезпечення гідної праці державних 

службовців України ще не був предметом комплексного дослідження 

українських юристів-трудовиків, окремим структурним елементам цього 



 2 

правового механізму вже приділяли увагу в наукових працях такі вчені, як-от: 

В.М. Андріїв, А.В. Андрушко, О.С. Арсентьєва, Н.І. Бернацька, 

С.Я. Вавженчук, Л.Ю. Величко, С.В. Венедиктов, С.В. Вишновецька, 

О.М. Ганечко, Н.Д. Гетьманцева, О.А. Губська, О.Ю. Дрозд, В.І. Журавель, 

Т.А. Занфірова, М.І. Зубрицький, С.І. Ілларіонова, М.І. Іншин, 

М.М. Клемпарський, М.І. Кобаль, В.Л. Костюк, О.Є. Костюченко, 

І.В. Кудрявцев, І.П. Лаврінчук, С.С. Лукаш, П.С. Луцюк, А.Р. Мацюк, 

В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, Л.Р. Наливайко, 

О.М. Обушенко, В.М. Павліченко, С.М. Прилипко, Є.Ю. Подорожній, 

С.Д. Порощук, В.О. Радіонова-Водяницька, Д.І. Сіроха, Д.П. Ушверідзе, 

Н.М. Хуторян, Ф.А. Цесарський, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. 

Вагомий науковий внесок цих та інших науковців у питання розробки 

концепції гідної праці та теорії правового механізму забезпечення гідної праці 

держслужбовців стане значимим теоретичним підґрунтям для комплексного 

дослідження за обраною тематикою, зважаючи на поточні тенденції реформи 

законодавства України про працю та враховуючи останні зміни в 

законодавстві про державну службу. 

Таким чином, окреслена актуальність і важливість вказаного механізму, 

а також потреба в подальшому його вдосконаленні зумовлюють доцільність 

здійснення даного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана на кафедрі державно-правових дисциплін та 

міжнародного права Донецького юридичного інституту МВС України  

відповідно до Стратегії національної безпеки України (Указ Президента 

України від 26 травня 2015 року № 287/2015); Національної стратегії у 

сфері прав людини (Указ Президента України від 25 серпня 2015 року 

№ 501/2015); Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2015 року № 1393-р.); Концепції реформування 

(розвитку) пенітенціарної системи (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13 вересня 2017 року № 654-р.); Переліку пріоритетних 

напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ 

України на період 2015–2019 рр. (наказ МВС України від 16 березня 

2015 року № 275). 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, 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 та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає в тому, щоб на підставі проведення системного та комплексного 

науково-теоретичного аналізу концепції гідної праці державних службовців 

розкрити сутність правового механізму забезпечення такої праці та 
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проблематику його функціонування, в результаті чого виробити пропозиції 

щодо його оптимізації в Україні. 

Для досягнення мети у дослідженні необхідно вирішити наступні 

основні завдання: 

– встановити стан наукової розробки гідної праці у вітчизняній та 

зарубіжній теорії права; 

– комплексно охарактеризувати концепцію гідної праці держслужбовців 

в Україні; 

– визначити етапи історичного розвитку вітчизняного законодавства про 

гідну працю держслужбовців в Україні; 

– розкрити основні концептуальні елементи (поняття, сутність та ознаки) 

правового механізму забезпечення гідної праці держслужбовців; 

– визначити та охарактеризувати мету, завдання та принципи 

функціонування правового механізму забезпечення гідної праці державних 

службовців; 

– розкрити та охарактеризувати структуру правового механізму 

забезпечення гідної праці держслужбовців; 

– встановити роль органів виконавчої влади в правовому механізмі 

забезпечення гідної праці держслужбовців; 

– розкрити роль судових органів у правовому механізмі забезпечення 

гідної праці держслужбовців; 

– розкрити сутнісний зміст забезпечення гідної праці держслужбовців у 

системі соціального партнерства; 

– виокремити та охарактеризувати основні способи та засоби захисту 

гідної праці держслужбовців; 

– виявити та систематизувати загальні проблеми правового забезпечення 

гідної праці державних службовців України; 

– виокремити та узагальнити актуальні проблеми правового 

забезпечення гідної праці в правоохоронних органах; 

– сформулювати обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 

функціонування правового механізму забезпечення гідної праці 

держслужбовців у нашій державі. 

Об’єктом дослідження виступає сукупність правових відносин, що 

виникають і розвиваються в процесі забезпечення гідної праці державних 

службовців України. 

Предметом дослідження є правовий механізм забезпечення гідної праці 

державних службовців України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складає сукупність актуальних як загальних, так і спеціальних 

теоретико-методологічних засобів наукового пізнання правових явищ і 

процесів. За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний 

апарат в означеній сфері (підрозділи 1.2, 2.1–2.3, 3.3, 3.4). Використання 

формально-логічного методу й методу моделювання дозволило сформулювати 

загальну характеристику концепції гідної праці (підрозділ 1.1), концепції 
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гідної праці держслужбовців (підрозділ 1.2), визначити роль органів 

виконавчої влади, судових органів та органів соціального партнерства у 

правовому механізмі забезпечення гідної праці на державній службі 

(підрозділи 3.1–3.3), сформулювати пропозиції щодо визначення пріоритетних 

напрямів оптимізації правового регулювання забезпечення гідної праці на 

державній службі (підрозділ 4.3). Історико-правовий метод наукового 

дослідження застосовано для з’ясування особливостей становлення та 

розвитку вітчизняного законодавства про гідну працю держслужбовців в 

Україні (підрозділ 1.3). Використання системно-структурного методу 

виявилося найбільш ефективним для виокремлення та систематизації 

історичних періодів розвитку вітчизняного законодавства про гідну працю 

держслужбовців, наслідком чого стало створення авторської періодизації 

відповідного історико-правового процесу (підрозділ 1.3), виокремлення ознак 

правового механізму забезпечення гідної праці держслужбовців (підрозділ 

2.1), завдань та принципів функціонування цього правового механізму 

(підрозділ 2.2), елементів структури зазначеного правового 

механізму (підрозділ 2.3), способів і засобів захисту гідної праці 

держслужбовців (підрозділ 3.4) тощо. Крім того, використання зазначеного 

методу у поєднанні з методами синтезу та емпіричного пізнання дозволило на 

підставі критичного аналізу теоретичних та практичних проблем правового 

забезпечення гідної праці держслужбовців (підрозділ 4.1) та забезпечення 

гідної праці в правоохоронних органах (підрозділ 4.2) сформулювати 

пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства, які передбачали б 

усунення відповідних проблем (підрозділ 4.3). 

Нормативно-правову основу дослідження становлять Конституція 

України, чинне трудове законодавство, законодавство про державну службу, 

проект ТК України, конвенції Міжнародної організації праці (МОП), укази 

Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 

(КМУ), нормативно-правові й правові акти міністерств та відомств щодо 

регулювання трудових правовідносин та трудової діяльності державних 

службовців. У дослідженні також враховані акти права ЄС, а саме директиви, 

що прямо чи опосередковано стосуються гідної праці працівників. 

Емпіричну основу дослідження складають довідкові видання та 

аналітично-довідкові статті, офіційні звіти та доповіді органів державної 

влади. 

Наукова новизна одержаних результатів виявляється у тому, що в 

поданій на захист дисертаційній роботі вперше у сучасній доктрині трудового 

права України сформульовано концепцію гідної праці державних службовців 

та розроблено і комплексно розкрито правовий механізм забезпечення гідної 

праці на державній службі. Завдяки цьому було надано низку актуальних 

пропозицій стосовно вдосконалення правового механізму забезпечення гідної 

праці державних службовців України. Наукова новизна дослідження 

відображена в таких положеннях: 

уперше: 
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– розроблено концепцію гідної праці державних службовців шляхом 

модифікації сформульованої авторської сутності гідної праці. Запропоновано 

розглядати цю концепцію в якості цивілізаційного здобутку людства, 

спрямованого на забезпечення держслужбовців працею, що є гідною людини, 

а саме такою, яка відповідає критеріям цієї концепції. Критеріями гідної праці, 

які складають відповідну концепцію, є: базові критерії гідної праці 

держслужбовців (гідний характер доступу до державної служби, гідний 

характер перебігу службово-трудових правовідносин, гідна заробітна плата, 

гідний рівень безпеки, здоров’я та справедливості умов праці тощо); додаткові 

критерії гідної праці держслужбовців (гармонійний баланс роботи та 

особистого життя держслужбовця, наявність у суспільства високої довіри до 

держслужби); 

– всебічно розкрито історико-правовий процес зародження, становлення 

та розвитку концепції гідної праці державних службовців в Україні, а також 

структуровано цей процес у межах відповідної авторської періодизації. 

Обґрунтовується, що цей історико-правовий процес охоплює вісім періодів, 

починаючи з періоду зародження законодавства про гідну працю 

держслужбовців у середньовічній феодальній державі Київській Русі-

Україні (ІХ-ХІІ ст.) й завершуючи сьогочасним періодом, у якому, з одного 

боку, у науці трудового права детально розробляється концепція гідної праці 

та формулюються пропозиції щодо завершення реформи трудового 

законодавства з найбільш повним урахуванням концепції гідної праці, з 

іншого – на практиці знижується рівень забезпечення гідної праці 

держслужбовців у межах реформи законодавства про державну службу 2015 і 

2019 років; 

– встановлено загальне соціально-правове значення правового механізму 

забезпечення гідної праці держслужбовців в Україні, суть якого полягає в 

організації послідовного, логічного (науково вивіреного загалом) й 

ефективного утвердження соціальної цінності держслужбовця (як людини) у 

процесах функціонування держави та в забезпеченні її належного 

функціонування шляхом гідної трудової діяльності держслужбовців; 

– сформульовано та охарактеризовано в узагальненому вигляді наявну в 

Україні модель правового механізму забезпечення гідної праці 

держслужбовців, яку слід розглядати як складний соціально-правовий 

феномен, що виявляється у взаємопов’язаній та в міру узгодженій системі 

нормативно-правових, інституційних та організаційних форм, способів і 

засобів забезпечення гідної праці, котрі в своїй сукупності впливають на 

сторони службово-трудових правовідносин та на інших суб’єктів права, 

забезпечуючи таким чином впровадження в практичній дійсності належного 

рівня відповідності праці на державній службі критеріям концепції гідної 

праці; 

– сформульовано комплексне концептуальне бачення сутнісного змісту 

правового механізму забезпечення гідної праці держслужбовців, що 

виявляється в об’єктивній дійсності у статичному та динамічному (у 
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функціональному прояві) вигляді, зокрема: 1) виявлено та структуровано 

особливі ознаки цього правового механізму (наявність системно-

організаційного характеру, підпорядкованого меті концепції забезпечення 

гідної праці; поширення лише на працівників, котрі є держслужбовцями; 

врегулювання нормами трудового та адміністративного законодавства; 

гармонізація у механізмі публічних та приватних інтересів тощо); 2) визначено 

мету функціонування даного правового механізму та комплекс стратегічно-

функціональних завдань реалізації цієї мети; 3) структуровано основні 

принципи функціонування аналізованого правового механізму 

(загальноправові, галузеві, міжгалузеві, спеціальні принципи); 

– розкрито та комплексно охарактеризовано структуру правового 

механізму забезпечення гідної праці держслужбовців. Запропоновано 

розглядати цю структуру в якості системи, що складається з наступних груп 

структурних елементів: групи базових науково-практичних складових 

елементів, що визначають парадигму правового механізму забезпечення гідної 

праці держслужбовців; групи складових елементів, які обумовлюють 

практичний вияв правового механізму, створюючи умови для його існування; 

групи процедурних і процесуальних складових елементів, що забезпечують 

практичний вияв правового механізму; 

– комплексно викладено наукову думку стосовно впливу органів 

виконавчої влади та судових органів на забезпечення гідної праці 

держслужбовців. Доведено, що органи виконавчої влади безпосередньо 

відповідальні за стан впровадження концепції гідної праці на державній 

службі, що обумовлено їх обов’язками у соціальній сфері та сфері праці. 

Означений вплив розглянуто крізь призму рівнів компетенції органів 

виконавчої влади (та їх посадових осіб), що впливають на забезпечення 

гідної праці держслужбовців, а саме: вищого рівня (КМУ); центрального 

рівня (перший підрівень – Мінсоцполітики, Мінекономіки, другий – НАДС); 

локального рівня (керівник державної служби, безпосередній керівник, 

служба управління персоналом держоргану). При цьому констатується, що 

надання у 2019 році Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України повноважень щодо здійснення державної політики у 

сфері праці перетворює трудове право у право ринку праці, в якому 

соціальні питання аналізуються крізь призму економіки. За цих умов 

збільшується вагомість адміністративних судів, які характеризуються 

потужним потенціалом захисту права на гідну працю держслужбовців з 

огляду на те, що: правосуддя загалом є найбільш досконалим засобом 

правового захисту та охорони службово-трудових прав; суд зобов’язується в 

порядку судочинства керуватися засадничою ідеєю верховенства права, що 

дозволяє йому захистити право держслужбовця на гідну працю, в повній 

мірі орієнтуючись на право, а не на норми законодавства, котрі можуть бути 

недосконалими чи такими, що взагалі не відповідають вимогам панування 

права у державі; 
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– виокремлено, систематизовано та охарактеризовано способи і засоби 

захисту гідної праці держслужбовців. До основних способів захисту, зокрема, 

віднесено: визнання існуючих умов праці на держслужбі такими, що 

порушують права держслужбовця як суб’єкта трудового права; визнання за 

держслужбовцями трудового права, яке за ними не визнавалось, спричиняючи 

тим самим недотримання вимог гідної праці на державній службі. До основних 

засобів захисту гідної праці держслужбовців залежно від форм захисту 

належать наступні групи інструментів цього захисту: неюрисдикційні засоби 

захисту (заява про відмову від роботи, заява-звернення до профспілки); судові 

юрисдикційні засоби захисту (адміністративний позов, відзив на позовну 

заяву, відповідь на відзив, заперечення на відповідь на відзив, пояснення 

третьої особи щодо позову або відзиву, зустрічний позов); адміністративні 

юрисдикційні засоби захисту (заяви та звернення до керівників державного 

органу, в якому працює держслужбовець, а також до інших державних 

органів); 

– сформульовано Концепцію впровадження критеріїв гідної праці на 

державній службі України, яка містить наступні положення: проблему, яка 

потребує розв’язання; мету, основні завдання і строки реалізації Концепції; 

основні напрями реалізації Концепції, серед яких особливе місце займають 

питання розширення соціального партнерства за участю держслужбовців, 

узгодження централізованого та локального регулювання умов гідної праці 

держслужбовців, а також корегування впровадження цієї Концепції 

відповідною практикою ЄС; шляхи розв’язання проблеми забезпечення гідної 

праці на державній службі; очікувані результати реалізації Концепції; 

фінансові ресурси, необхідні для реалізації Концепції; 

– обґрунтовано конкретні пропозиції стосовно внесення змін до чинного 

законодавства України про працю та законодавства у сфері державної служби, 

що сприятимуть оптимізації функціонування правового механізму 

забезпечення гідної праці на державній службі. Зокрема у межах пропозиції 

стосовно ратифікації та подальшої імплементації Конвенції МОП 

від 27.06.1978 № 151 запропоновано доповнити чинний Кодекс законів про 

працю (КЗпП) ст. 2-2 «Гарантії службово-трудових прав державних 

службовців» та ст. 243-1 «Гарантії права державних службовців на 

організацію». Також рекомендовано розробити та прийняти Закон України 

«Про впровадження та забезпечення стандартів гідної праці», який 

передбачатиме наступні зміни у відповідному законодавстві: доповнення 

глави І КЗпП України ст. 6-1 «Гідна праця в Україні» (міститиме визначення 

поняття «гідна праця», закріплюватиме комплекс критеріїв гідної праці, а 

також заборону невиправданого відхилення від стандартів гідної праці); КЗпП 

України главою VIII-1 «Форми, способи та засоби захисту трудових прав 

працівників»; 

– обґрунтовано необхідність створення належної інституційної 

інфраструктури для функціонування правового механізму забезпечення гідної 

праці держслужбовців як механізму, сформованого у межах трудового права 
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та частково регламентованого нормами адміністративного законодавства без 

шкоди людиноцентричному спрямуванню цього механізму, шляхом 

реорганізації Національного агентства України з питань державної служби 

(НАДС) в державний орган, що буде відповідати за дотримання стандартів 

гідної праці на державній службі, запровадження посади Уповноваженого ВРУ 

з прав державних службовців; 

удосконалено: 

– наукову думку щодо природи та сутності концепції гідної праці 

працівників. Доведено, що сформульована в структурі МОП концепція гідної 

праці на сьогоднішній день є суттєво обмеженою й потребує вдосконалення з 

урахуванням того, що гідною працею є праця, яка системно вибудувана на 

гуманістичному принципі трудового права, тобто така, що орієнтована на 

трудові права людини та її законні інтереси у сфері праці (у певних випадках і 

поза сферою праці), сприяє свободі відчуття працездатною людиною її 

гідності, а також у повній мірі відповідає критеріям (вимогам) концепції гідної 

праці; 

– теоретико-правове розуміння природи й сутності гідної праці 

державних службовців як фундаментального принципу сучасного трудового 

права України, що є закономірним, органічним продовженням 

загальноправових принципів, а також ціннісним здобутком і цивілізаційним 

надбанням людства. Обґрунтовується, що галузеві, міжгалузеві та 

спеціальні принципи правового механізму забезпечення гідної праці 

держслужбовців навіть у більш загальному значенні не вступають у 

концептуальну суперечність з принципом гідної праці, а так чи інакше 

випливають з нього; 

– усталене наукове розуміння права держслужбовців на захист трудових 

прав загалом та права на захист гідної праці зокрема. Крізь призму концепції 

гідної праці держслужбовців це право інтерпретується в якості: показника 

відповідності держави критеріям соціальної держави; основи нормальної 

реалізації держслужбовцем усіх інших трудових прав і законних інтересів, 

якими характеризується його правовий статус, а також засобу мінімізації 

маргіналізації службовців; одного з найважливіших практичних утілень 

активізації функціонування правового механізму забезпечення гідної праці 

держслужбовців; індикатора якості впровадження концепції гідної праці на 

державній службі; 

– наукове обґрунтування впливу судових органів на стан забезпечення 

належних умов праці держслужбовців. Зазначається, що адміністративний суд 

у правовому механізмі забезпечення гідної праці держслужбовців є 

інститутом, крізь призму якого: норми адміністративного законодавства, які 

врегульовують службово-трудові правовідносини, що не завжди враховують 

концепцію гідної праці, вироблену в межах трудового права, пронизуються 

ідеєю гуманізму і верховенства права, наближаються до норм законодавства 

про працю у відповідній частині, сформованій у результаті експансії 

адміністративного права; прогалини адміністративного законодавства та 
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законодавства про працю, які є підставами для порушення права на гідну 

працю держслужбовця, в кожному конкретному випадку усуваються за 

рахунок судового рішення, аргументованого рішенням ЄСПЛ та правом як 

таким; 

– теоретико-правове розуміння феномена соціального партнерства крізь 

призму концепції гідної праці держслужбовців та умови, за яких соціальне 

партнерство може слугувати засадничій ідеї гідної праці. Зауважується, що 

соціальне партнерство та концепція гідної праці є загальнолюдськими 

цінностями і засадничими ідеями одного порядку, однаково спрямованими на 

створення умов, за яких держслужбовець міг би виконувати власні трудові 

обов’язки без будь-якого негативного впливу на нього під час виконання 

трудової діяльності. Означений ефект соціального партнерства як елемент 

структури правового механізму забезпечення гідної праці держслужбовців має 

місце у тому разі, коли партнерство осмислюється у контексті концепції гідної 

праці, а відповідна концепція передбачає застосування у конфліктних 

ситуаціях інструментів соціального партнерства, держава сприяє належному 

здійсненню «соціального діалогу» між працівниками і роботодавцями, сторони 

конфлікту бажають діяти цивілізовано та, відповідно, добросовісно 

звертаються до означеної моделі вирішення наявного конфлікту, уникаючи 

конфронтації; 

– систематизоване викладення основних актуальних проблем 

забезпечення гідної праці держслужбовців, до яких віднесено: концептуально-

ідеологічні та культурні проблеми; доктринальні проблеми; нормативно-

правові проблеми; інституційні проблеми; фонові проблеми (загальний 

неналежний стан забезпечення гідної праці працівників у державі, проблеми 

базового безпекового характеру, проблеми економічного характеру); 

– систематизоване викладення актуальних проблем правового 

забезпечення гідної праці в правоохоронних органах України, до яких, окрім 

загальних, віднесено також наступні особливі проблеми: проблему поєднання 

статусів детективів НАБУ, слідчих ДБР зі статусом державних службовців, 

проблему урегульованості дисциплінарної відповідальності та оплати праці 

зазначеної категорії державних службовців, проблему забезпечення рівності 

службово-трудових можливостей в правоохоронних органах як в 

правозахисних органах державної виконавчої влади, які беруть участь у 

здійсненні функцій держави, зокрема проблему гендерної рівності 

працівників; проблему недотримання адекватності інтенсивності праці та 

балансу між працею та відпочинком; проблему зниження соціально-правової 

захищеності працівників правоохоронних органів у результаті експансії 

адміністративного права у сфері регулювання трудової діяльності працівників; 

дістали подальшого розвитку: 

– обґрунтування соціально-правової значимості забезпечення гідної 

праці. Зауважується, що забезпечення гідної праці має суттєве конструктивне 

для життя суспільства значення, адже належне забезпечення цієї праці сприяє 

тому, що у працівників, праця яких вважається гідною, в процесі їх трудової 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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діяльності підвищується почуття власної гідності, і, як наслідок, ці 

працівники: уникатимуть можливостей для маргіналізації; вимагатимуть від 

роботодавців дотримання власних трудових прав і законних інтересів, 

сприяючи таким чином дисциплінованості роботодавців; зменшуватимуть 

навантаження на державні органи, що реалізують контрольну та наглядову 

функції держави у сфері праці; 

– методико-теоретичні підходи до розуміння принципів функціонування 

правових механізмів у трудовому праві. На прикладі принципів правового 

механізму забезпечення гідної праці держслужбовців пропонується ці 

принципи розуміти в якості відносно стабільної, взаємопов’язаної та 

взаємоузгодженої сукупності засадничих ідей права (конституційного, 

трудового та адміністративного), що існують в автономній від норм 

законодавства України формі, стратегічних нормативних орієнтирів, які 

справляють свій регулятивний вплив на процес і результат вибудовування 

структури правового механізму забезпечення гідної праці держслужбовців та 

функціонування цього правового механізму; 

– наявні теоретичні пропозиції стосовно наукового тлумачення 

обов’язку держави забезпечувати гідні умови праці. На прикладі 

держслужбовців продемонстровано, що цей обов’язок випливає з права 

держслужбовця на гідні умови праці, яке є фундаментальним матеріальним 

суб’єктивним правом, вираженим у можливості держслужбовця звертатись до 

певних способів захисту, застосовувати засоби правового характеру для 

відновлення його порушеного чи оспорюваного права у службово-трудовій 

сфері; 

– теоретичні розробки щодо наукового розуміння виявів соціального 

партнерства. Зазначається, що в контексті правового механізму 

забезпечення гідної праці соціальне партнерство виявляється в якості 

особливого соціально-правового та культурного феномена, що відображає 

цивілізаційний розвиток людства у вигляді відмови від конфронтації, 

заснованій на ідеї так званої «класової боротьби» у сфері праці, системи 

колективних трудових правовідносин між працівниками та роботодавцями 

(їх представниками), а також державою, що об’єктивується у формі 

співпраці, особливого методу досягнення згоди між держслужбовцем і його 

«роботодавцем» тощо; 

– методико-теоретичні підходи до розуміння способів захисту трудових 

прав. На прикладі способів захисту гідної праці держслужбовців доведено, що 

цими способами є комплекс спеціальних правових заходів, прямо чи 

опосередковано спрямованих на припинення (попередження у майбутньому) 

порушення критеріїв гідної праці на державній службі загалом чи в 

конкретних правовідносинах зокрема, що здійснюються в межах 

юрисдикційних чи неюрисдикційних форм захисту, у результаті чого 

відбувається відновлення (встановлення) умов трудової діяльності на 

держслужбі, які в повній мірі відповідають вимогам концепції гідної праці 

держслужбовців; 
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– наукові знання щодо засобів захисту гідної праці працівників. На 

прикладі держслужбовців ці засоби запропоновано розуміти в якості 

комплексу інструментів, передбачених законодавством у трудових договорах 

(контрактах), колективних угодах, що застосовуються в межах існуючих форм 

захисту права на гідну працю держслужбовців, безпосередньо спрямовані на 

відновлення (визнання) та встановлення прав і законних інтересів 

держслужбовця та сутнісним чином випливають з концепції гідної праці цих 

суб’єктів трудового права. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути 

використані: 

– у науково-дослідній роботі – для подальших наукових досліджень 

проблем правового механізму забезпечення гідної праці держслужбовців; 

– у правотворчості – при удосконаленні правового регулювання 

забезпечення гідної праці на державній службі; 

– у правозастосуванні – при використанні держслужбовцями рекомендацій 

і пропозицій у процесі здійснення ними правозастосовної діяльності, що 

стосується питань забезпечення гідної праці на державній службі; 

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

викладені у дисертації, можуть бути використані у процесі наукових 

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

«Трудове право», «Порівняльне трудове право», «Проблеми трудового права», 

«Державна служба», а також при написанні підручників, монографій, науково-

практичних посібників, розробці методичних рекомендацій, під час 

викладення лекційного матеріалу та при проведенні семінарів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права, трудового права 

та адміністративного права. Усі сформульовані в дисертації положення і 

висновки отримані дисертантом особисто та належать автору. Усі наукові 

публікації є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри державно-правових дисциплін та 

міжнародного права Донецького юридичного інституту МВС України, а також 

були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: 

«Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та 

законодавства» (м. Київ, 7–8 квітня 2017 року), «Правове забезпечення 

політики держави на сучасному етапі її розвитку» (м. Харків, 2–3 березня 2018 

року), «Актуальні питання правової теорії та юридичної практики» (м. Одеса, 

10–11 серпня 2018 року), «Актуальні проблеми реформування системи 

законодавства України» (м. Запоріжжя, 25–26 січня 2019 року), «Тенденції 

розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» (м. Київ, 2 

квітня 2019 року). 
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Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені в 

одній одноосібній монографії, 21 науковій статті, які опубліковані у фахових 

виданнях України та виданнях іноземних держав, тезах 5 доповідей та 

наукових повідомленнях на зазначених наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, чотирьох розділів, що логічним чином поєднані у 13 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 465 сторінок. Список використаних джерел складається із 

711 найменувань і займає 73 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначається мета та комплекс завдань цієї наукової роботи, а також предмет, 

методи дослідження, сформульовано наукову новизну та теоретичну й 

практичну значущість дисертації, окреслено апробацію її результатів. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади регулювання права 
державних службовців на гідну працю» складається з трьох підрозділів, у 

яких комплексним чином аналізуються питання стану методико-теоретичної 

розробки концепції гідної праці загалом та концепції гідної праці на державній 

службі зокрема, а також окреслено основні історичні епохи зародження та 

становлення законодавства про гідну працю держслужбовців на території 

сучасної України. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки гідної праці в Україні та світі» 

проаналізовані основні методико-теоретичні та практичні підходи в Україні та 

світі до наукового розуміння концепції гідної праці. 

На підставі критичного аналізу наукових досліджень і розвідок 

українських та зарубіжних правників, економістів і соціологів доводиться, 

що гідною працею є праця, яка заснована на гуманістичному принципі 

трудового права (є орієнтованою на трудові права людини та її законні 

інтереси у сфері праці, а також поза сферою праці), сприяючи свободі 

відчуття працездатною людиною її гідності, а також у повній мірі 

відповідаючи критеріям (вимогам) концепції гідної праці. При цьому 

звертається увага на те, що в наявній науковій літературі вченими 

формулюються різні дефініції поняття «гідна праця» та його концепції. 

Примітним у цьому аспекті є те, що в тій чи іншій мірі розроблені вченими 

дефініції гідної праці та її концепції фактично повторюють визначення 

відповідної концепції, що була сформульована ще в 90-х роках ХХ ст. 

Генеральним директором Міжнародного бюро праці МОП. Разом із цим, 

розроблене в рамках системи зазначеної Організації визначення поняття 

«гідна праця» в жодній мірі не можна вважати досконалим, тобто таким, що у 

достатній мірі відповідає операціоналізму, еволюції ідеї справедливої праці 

та зайнятості на ринку праці. Як наслідок, дана концепція досить часто 

позбавляється свого практичного значення, трансформуючись у певний 
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абстрактний ідеал, до якого мають прагнути сторони трудових правовідносин 

та держава. Утім, з огляду на розвиток науки та техніки, а також на 

цивілізаційні зрушення в розумінні сучасної теорії трудового права, 

соціально-правової та культурної значимості праці, ці критерії потребують 

більш детальної систематизації та вдосконалення. Виходячи з цього, 

наголошується на потребі уточнення та розширення критеріїв гідної праці. 

У підрозділі 1.2 «Теоретико-правова характеристика гідної праці 

державних службовців в Україні» виявлено та проаналізовано комплекс 

особливих рис феномена гідної праці на державній службі в Україні як 

особливої цивілізаційної цінності. У цьому сенсі концепцію гідної праці в 

контексті державної служби України необхідно характеризувати в якості 

особливого соціально-правового феномена, що має складну структуру, котра 

включає базові та додаткові критерії гідної праці державних службовців, котрі, 

в свою чергу, складаються з множинних вимог, дотримання яких 

унеможливлюватиме існування в практичній дійсності праці, що не 

відповідала б гідності державного службовця. При цьому концепція гідної 

праці держслужбовців в Україні ґрунтується на наступних двох основних 

групах критеріїв (вимог): 

1) на базових критеріях гідної праці державних службовців. До цих 

критеріїв слід відносити ті особливі якісні риси праці державних службовців, а 

також пов’язані з працею дії та процеси, без яких праця держслужбовців не 

може вважатись достатньо гідною, а саме: а) гідний характер доступу до 

державної служби, що є складним критерієм, який включає такі вимоги про 

гідний характер: виникнення належної службово-трудової правосуб’єктності; 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби; форми 

зайнятості державного службовця; б) гідний характер перебігу службово-

трудових правовідносин (зайнятості) за участі державного службовця, яким 

охоплено такі вимоги щодо гідного характеру: співвідношення часу роботи та 

відпочинку держслужбовця; відношення начальника до державного службовця 

(як у поточних питаннях здійснення службовцем службової діяльності, так і в 

питаннях заохочення та застосування заходів юридичної відповідальності); 

відношення до держслужбовця його колег по службі (недопустимість мобінгу, 

булінгу та іншої неетичної агресивної поведінки); в) гідну заробітну плату 

(трудовий дохід) державного службовця; г) гідний рівень безпеки, здоров’я та 

справедливості умов праці держслужбовця (головним чином, відповідність 

умов праці першому чи другому класу Гігієнічної класифікації праці); 

ґ) гідний характер соціальної безпеки державних службовців; д) гідний рівень 

забезпечення можливостей розвитку держслужбовця; е) гідний характер 

забезпечення можливості держслужбовця захистити власні трудові права та 

законні інтереси; 

2) додаткових критеріях гідної праці державних службовців. До групи 

цих критеріїв належать ті вимоги концепції гідної праці, недотримання яких не 

обумовлюватиме висновку про те, що відповідна праця держслужбовця не є 

гідною. Проте диспозитивний характер цих критеріїв не означає, що 
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допустимою в соціальній державі вважається практика, коли державний орган, 

що спроможний впровадити ці критерії на практиці, ігнорує їх. До цих 

критеріїв можна віднести, наприклад, наступні: а) гармонійний баланс роботи 

та особистого життя держслужбовця; б) наявність у суспільства високої довіри 

(репутації) до державного органу, в якому займає посаду державний 

службовець. 

У підрозділі 1.3 «Розвиток вітчизняного законодавства про гідну працю 

державних службовців в Україні» окреслено процес зародження та розвитку 

законодавства про гідну працю держслужбовців на території України в межах 

авторської періодизації цього процесу. Важливе значення такої періодизації 

полягає в тому, що крізь історичний ракурс можливо побачити ті помилки, які 

призвели до занепаду чи перешкодили розвиткові української самостійної 

держави. Наприклад, негативний досвід УНР стосовно неналежного правового 

регулювання гідної праці держслужбовців, ігнорування потреби здійснення 

якісної кадрової політики (її здійснення можливе у тому разі, якщо умови 

праці на держслужбі будуть достатньо привабливими для громадян, тобто 

гідними та конкурентними) є досить актуальними проблемами для сьогочасної 

України, яка переживає подібні кризові явища. Хоча вона й забезпечує певною 

мірою гідну працю на державній службі, проте не в достатній мірі сприяє 

розширенню відповідних цивілізаційних стандартів. В іншому випадку – за 

доби Української Держави, яка існувала з 29 квітня по грудень 1918 року, – 

відбувався етап формування законодавства про гідну працю державних 

службовців, але воно не було послідовним та комплексним, зокрема, на 

відміну від високопосадовців, держслужбовці нижчих класів (навіть службовці 

центральних установ, які так і не отримали права на літню відпустку) не мали 

високих гарантій гідної праці. Наприклад, вони так і не отримали право на 

пільги. Хоча малозабезпечені держслужбовці і могли розраховувати на 

матеріальну допомогу, але механізм її надання/отримання так і не був 

вироблений. 

На останньому етапі (з 2015 року і по сьогодні) відбувається 

концептуальна зміна правового регулювання праці державних службовців, в 

результаті чого, попри те, що ряд вимог до правового регулювання трудової 

діяльності державних службовців на рівні гідної праці виконується, все ж 

уцілому відбувається звуження можливостей цих працівників на трудову 

реалізацію відповідно до визначених нами критеріїв гідної праці. 

Розділ 2 «Загальна характеристика правового механізму 

забезпечення гідної праці державних службовців України» складається з 

трьох підрозділів, у яких комплексно розкриваються особливі статичні та 

динамічні юридичні якості правового механізму забезпечення гідної праці 

державних службовців України. 

У підрозділі 2.1 «Поняття, сутність та ознаки правового механізму 

забезпечення гідної праці державних службовців» концептуалізується 

юридична сутність правового механізму забезпечення гідної праці 

держслужбовців України. Дисертантом наголошується, що у сучасних умовах 
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загального визнання цінності концепції гідної праці як стандартів 

фундаментальної цивілізаційної ідеї вибудовування правопорядку й 

правовідносин у т. зв. «світі праці» особливої актуальності набуває питання 

розповсюдження відповідних особливих правил і на державну службу, в 

межах якої трудову діяльність здійснює особливий вид найманих 

працівників – державні службовці. Попри той факт, що означене питання на 

сьогоднішній день ще не було комплексно досліджено на монографічному 

(дисертаційному) рівні, зокрема у світлі триваючої реформи трудового 

законодавства та останньої адміністративної реформи, зважаючи на наявну 

практику впровадження високих стандартів умов праці на держслужбі, а також 

на наукові напрацювання вітчизняних вчених у цьому напрямку, дисертант 

доходить думки про те, що в Україні має місце та функціонує правовий 

механізм забезпечення гідної праці зазначених суб’єктів трудового права. 

Сутність правового механізму забезпечення гідної праці держслужбовців 

виявляється у наступному: підпорядкована спільній меті організація, 

структура й порядок здійснення забезпечення гідної праці на держслужбі 

зумовлює приведення умов трудової діяльності держслужбовців до умов 

цивілізованої трудової діяльності, яка окреслена зазначеною концепцію та 

розкривається більш детально в трудовому законодавстві, пронизаному 

сьогодні ідеєю поваги до гідності трудящої людини. Отже, загальне соціально-

правове значення вказаного правового механізму виявляється в організації 

послідовного, логічного (науково вивіреного загалом) й ефективного 

утвердження соціальної цінності людини в процесах функціонування держави 

та в забезпеченні належного функціонування держави шляхом гідної трудової 

діяльності держслужбовців. Виокремлено та розкрито основні ознаки 

досліджуваного правового механізму. 

У підрозділі 2.2 «Мета, завдання та принципи функціонування правового 

механізму забезпечення гідної праці державних службовців» розкриваються 

основні концептуальні елементи динамічного вияву правового механізму 

забезпечення гідної праці держслужбовців України, зокрема формулюється 

мета, визначаються завдання та розробляються принципи функціонування 

досліджуваного механізму. Підкреслено, що належне досягнення мети 

функціонування правового механізму забезпечення гідної праці 

держслужбовців у межах реалізації його завдань уможливлюється лише тоді, 

коли функціонування цього правового механізму буде вибудуване на певних 

правових принципах. Цими принципами є фундаментальні, відносно стабільні 

у своїй змінюваності засадничі ідеї, серед яких особливе місце посідає 

концепція гідної праці, яка дедалі більше набуває рис особливого принципу 

трудового права, з яким повинні бути узгоджені інші галузеві принципи 

трудового права та принципи інститутів цієї галузі права. Найбільш повно це 

відображається у процесі критичного осмислення структури принципів 

функціонування правового механізму забезпечення гідної праці 

держслужбовців, оскільки, з одного боку, концепція гідної праці є органічним 

продовженням загальноправових принципів (верховенства права, 
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справедливості, законності, гуманізму, рівності, пропорційності) і здобутком 

та цивілізаційним надбанням людства, з іншого боку, галузеві, міжгалузеві та 

спеціальні принципи функціонування досліджуваного правового механізму 

навіть у більш загальному значенні не вступають у концептуальну 

суперечність з принципом гідної праці. Разом з тим, у випадку з 

держслужбовцями прояв зазначеного принципу в рамках функціонування 

відповідного правового механізму має обмежений характер, що обумовлено 

обмеженнями, котрі випливають із значимості для держави і суспільства 

трудової діяльності, здійснюваної держслужбовцем в Україні. 

У підрозділі 2.3 «Структура правового механізму забезпечення гідної 

праці державних службовців» з’ясовується комплекс структурних елементів 

відповідного правового механізму. Правовий механізм забезпечення гідної 

праці держслужбовців України є досить розвиненою та складною системою 

(конструкцією), котра складається з груп складових елементів, якими 

об’єднані елементи, що визначають стратегію функціонування цього 

механізму, умови та процесуальні й процедурні інструменти його вияву в 

практичній дійсності. Розкрито три групи таких структурних елементів: групу 

базових науково-практичних елементів, групу складових елементів, які 

обумовлюють практичний вияв досліджуваного механізму, та групу 

процедурних і процесуальних складових елементів. Дисертант наголошує на 

тому, що роль структурних елементів досліджуваного правового механізму 

важко переоцінити, оскільки саме в тому разі, коли усі ці елементи відповідної 

структури перебувають у належній формі свого вияву, а також є 

гармонізованими у власному вияві в межах відповідного правового механізму, 

можна спостерігати на практиці дійсне усунення всіх перешкод на шляху 

впровадження концепції гідної праці держслужбовців, реалізації 

держслужбовцями комплексу службових і трудових прав. 

Розділ 3 «Організаційні основи та функціонування механізму 

забезпечення гідної праці державних службовців України» складається з 

чотирьох підрозділів, в яких окреслюється місце у зазначеному правовому 

механізмі органів виконавчої влади та судових органів, а також визначається 

сутність забезпечення гідної праці держслужбовців у системі соціального 

партнерства й виокремлюються та критично аналізуються способи й засоби 

захисту гідної праці держслужбовців. 

У підрозділі 3.1 «Органи виконавчої влади в правовому механізмі 

забезпечення гідної праці державних службовців» виокремлено та 

систематизовано сукупність органів виконавчої влади, які у світлі останньої 

реформи законодавства України про працю, про державну службу та про 

окремі центральні державні органи відіграють значну роль у питанні 

забезпечення гідної праці на державній службі України. Визначається, що 

відповідні органи доцільно розглядати в межах наступних рівнів: 1) вищий 

рівень (Уряд України); 2) центральний рівень (перший підрівень – 

Мінсоцполітики і Мінекономіки; другий підрівень – НАДС); 3) локальний 
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рівень, який охоплює наступні три підрівні: а) керівник державної служби; 

б) безпосередній керівник; в) служба управління персоналом держоргану. 

Дисертант доходить висновку, що виконавча влада в Україні у належній 

мірі сприяє ефективному функціонуванню правового механізму гідної праці 

державних службовців. З метою забезпечення системності відповідного 

правового механізму і комплексності та всеосяжності його функціонування 

державою покладені на органи виконавчої влади, а також на структурні 

підрозділи і на посадових осіб цих державних органів відповідні 

повноваження, що є елементами їх особливого адміністративно-правового 

статусу. Означені повноваження сприяють впровадженню трудоправової 

концепції гідної праці на державній службі всіх рівнів шляхом застосування 

практично усіх можливих способів і засобів, які можуть використовувати ці 

суб’єкти, здійснюючи управлінську діяльність. 

У підрозділі 3.2 «Судові органи у правовому механізмі забезпечення 

гідної праці державних службовців» з’ясовується сутнісне значення впливу 

функціонування судових органів на можливості забезпечення гідної праці на 

державній службі в Україні. Судова влада в Україні є механізмом та 

інструментом вибудовування правової держави, поглиблення панування права 

у відповідній державі шляхом захисту прав людини в рамках реалізації 

правосуддя, зокрема й права на гідну працю, що у судовому порядку 

належним чином захищається на підставі реалізації права на справедливий 

суд. При цьому право на справедливий суд та саме правосуддя у контексті 

трудового права концептуально забезпечується у межах належного 

функціонування правового механізму забезпечення гідної праці суддів, що 

розкриває захисний потенціал суду. 

У правовому механізмі забезпечення гідної праці держслужбовців суд є 

інститутом, крізь призму якого: 1) норми адміністративного законодавства, які 

врегульовують службово-трудові правовідносини, що не завжди враховують 

концепцію гідної праці, вироблену в межах трудового права, 

«переломлюються» ідеєю гуманізму і верховенства права, наближаються до 

норм законодавства про працю у відповідній частині, сформованій у результаті 

експансії адміністративного права; 2) прогалини адміністративного 

законодавства та законодавства про працю, які є підставами для порушення 

права на гідну працю держслужбовця, в кожному конкретному випадку 

усуваються за рахунок судового рішення, аргументованого рішенням ЄСПЛ та 

правом як таким. Таким чином, роль адміністративного суду в правовому 

механізмі забезпечення гідної праці держслужбовців виявляється в тому, що 

суд і концепція гідної праці – це цивілізаційні здобутки практично одного 

порядку, які є тісно взаємопов’язаними, оскільки суд відправляє правосуддя з 

урахуванням того, що гідна праця суддів сприяє здійсненню правосуддя, котре 

відповідає високому рівню панування права у державі та суспільстві. 

У підрозділі 3.3 «Забезпечення гідної праці державних службовців у 

системі соціального партнерства» розкрита юридична сутність забезпечення 

достатнього рівня відповідності трудової діяльності держслужбовців України 
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критеріям гідної праці. Доводиться, що соціальне партнерство – важлива 

частина концепції гідної праці, а реальне здійснення цього партнерства – 

важливий елемент правового механізму забезпечення гідної праці 

держслужбовців. Це пояснюється тим, що соціальне партнерство та концепція 

гідної праці є загальнолюдськими цінностями та засадничими ідеями одного 

порядку, однаково спрямованими на створення умов, за яких працівник, 

зокрема держслужбовець, міг би виконувати власні трудові обов’язки без 

будь-якого негативного впливу на нього під час виконання трудової 

діяльності. Дисертант також наголошує на тому, що на сьогоднішній день, на 

жаль, слід констатувати, що соціальне партнерство в Україні (та у більшості 

держав світу) ще не характеризується достатнім рівнем ефективності як на 

загальному трудоправовому рівні, так і в контексті службово-трудових 

правовідносин. Це обумовлено, з одного боку, тим, що в Україні, як і в 

більшості держав світу, профспілки втратили власний реальний вплив на 

процес врегулювання сфери праці (у порівнянні з попередніми десятиліттями), 

оскільки вони загалом розглядаються як гальмуючий елемент у розбудові 

ринкової економіки ліберальної форми, з іншого боку, означене обумовлене 

також тим, що працівники загалом та держслужбовці зокрема не вбачають 

практичної доцільності в долученні до профспілкового руху. 

У підрозділі 3.4 «Способи та засоби захисту гідної праці державних 

службовців» виокремлюються, структуруються та аналізуються основні 

інструменти захисту гідної праці держслужбовців, а також шляхи їх реалізації. 

Дисертант наголошує на тому, що обов’язок держави забезпечувати гідну 

працю на державній службі обумовлений правом держслужбовців на гідну 

працю, яким охоплено право на належний рівень забезпечення усіх трудових 

прав цих суб’єктів трудового права, та підлягає особливому захисту. У цьому 

контексті способи та засоби захисту гідної праці державних службовців є 

наслідком реалізації права цих суб’єктів на захист трудових прав, а також 

кореспондуючого обов’язку держави забезпечувати відповідне право, 

скореговане цивілізаційним обов’язком правової і соціальної держави 

стосовно вибудовування праці на державній службі крізь призму критеріїв 

концепції гідної праці держслужбовців. При цьому під поняттям «право 

держслужбовців на захист трудових прав» слід розуміти фундаментальне 

матеріальне суб’єктивне право, виражене у можливості держслужбовця 

звертатись до певних способів захисту, застосовувати засоби (їх сутність і 

перелік відображено у п. 10 висновків дисертації) правового характеру для 

відновлення свого порушеного чи оспорюваного права у службово-трудовій 

сфері. Розкрито змістову правову сутність права держслужбовців на захист 

гідної праці, яка закріплена в інноваційних наукових положеннях. 

Розділ 4 «Проблеми та шляхи вдосконалення функціонування 

правового механізму забезпечення гідної праці державних службовців 

України» складається з трьох підрозділів, присвячених виявленню та 

розкриттю сутності узагальнених проблем правового забезпечення гідної праці 

держслужбовців України, особливих проблем правового забезпечення гідної 
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праці в правоохоронних органах, а також формулюванню пропозицій щодо 

вирішення виявлених проблем у процесі триваючої реформи законодавства 

України про працю. 

У підрозділі 4.1 «Загальні проблеми правового забезпечення гідної праці 

державних службовців України» виокремлюються основні проблемні питання 

приведення особливих якостей трудової діяльності на державній службі до 

критеріїв гідної праці. 

У якості висновку дисертант наголошує на тому, що на сьогоднішній 

день в Україні забезпечення гідної праці держслужбовців є процесом, у 

значній мірі обтяженим численними концептуально-ідеологічними, 

культурними, нормативними, інституційними та фоновими проблемами, які 

суттєво обмежують цивілізаційні, соціально-правові можливості правового 

механізму забезпечення гідної праці державних службовців у державі. У цьому 

контексті наша держава наразі повинна виробити стратегію та програми 

подолання цих проблем з метою якнайшвидшого забезпечення високого рівня 

гідної праці на державній службі. Це питання залишається до цього часу 

надзвичайно актуальним тому, що існуючі в наукових колах уявлення про те, 

що адміністративне законодавство, реформоване в 2015 і 2019 роках, начебто 

здатне повноцінно регулювати службово-трудові відносини, гідну працю на 

держслужбі, незмістовні. Означене обґрунтоване не стільки недосконалістю 

адміністративного законодавства, скільки його особливостями, а саме 

юридичною природною неможливістю забезпечувати соціальні питання в тій 

мірі, в якій це здійснює трудове право, пронизане соціальною функцією та 

орієнтоване на людиноцентризм, що має також стати ідеологічною основою 

реформування законодавства України про працю. 

У підрозділі 4.2 «Актуальні проблеми правового забезпечення гідної 

праці в правоохоронних органах» узагальнено основні проблеми, що є 

бар’єрами для належного приведення трудової діяльності в правоохоронних 

органах до критеріїв гідної праці. Дисертант звертає увагу на те, що праця 

працівників правоохоронних органів за своїми загальними характеристиками 

не може вважатись гідною у достатній мірі, оскільки досить часто є 

екстремальною, фізично та психологічно виснажливою, наповненою ризиками 

для життя та здоров’я працівників і їх близьких осіб, а працівники цих органів 

не завжди мають об’єктивну можливість взагалі чи в певній мірі реалізовувати 

власні службово-трудові права, не шкодячи меті та завданням функціонування 

держави у сфері правоохорони. Відповідний характер трудової діяльності в 

правоохоронних органах дозволяє розглядати її крізь призму критеріїв гідної 

праці в якості проблематичної, загрозливої для працівника праці.  

Дисертантом розкривається проблема поєднання статусів детективів 

НАБУ, слідчих ДБР із статусом державних службовців. Наводяться пропозиції 

по удосконаленню їх службової діяльності. Також звертається увага на 

проблему урегульованості дисциплінарної відповідальності та оплати праці 

зазначеної категорії державних службовців.  
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Дисертант також зазначає, що трудова діяльність в ОВС як в 

правозахисних органах державної виконавчої влади, які беруть участь у 

здійсненні функцій держави, унеможливлює повне приведення її 

характеристики до стандартів гідної праці, концепція гідної праці у цьому 

сенсі передбачає наступні особливі вимоги: 1) об’єктивно виправдане 

послаблення (зниження) одних стандартів гідної праці працівників 

правоохоронних органів обов’язково має збалансовуватись підвищенням 

інших стандартів гідної праці, які будуть компенсувати знижені стандарти та 

не зумовлюватимуть шкоду функціонуванню держави у сфері правоохорони; 

2) недопущення зниження (незакріплення) стандартів гідної праці 

держслужбовців, які можуть бути збережені (закріплені) та дотримані. 

У підрозділі 4.3 «Пропозиції щодо вдосконалення функціонування 

правового механізму забезпечення гідної праці державних службовців» 

сформульовано пропозиції щодо вирішення загальних проблем приведення 

трудової діяльності на держслужбі до критеріїв гідної праці. 

Обґрунтовується, що в практичному сенсі впровадження концепції гідної 

праці на державній службі та належне функціонування правового механізму 

забезпечення гідної праці держслужбовців виявляється у приведенні усіх 

виявів трудової діяльності держслужбовців до критеріїв гідної праці. Задля 

цього в умовах активізації процесу обмеження впливу норм трудового права 

на трудову діяльність держслужбовців України (й розширення сфери впливу 

адміністративного права) доцільно реалізувати запропонований у 

дослідженні комплекс дій у межах триваючої реформи національного 

законодавства про працю, який системно викладений в останньому пункті 

висновків. Серед них привертає увагу необхідність розроблення та 

схвалення Концепції впровадження критеріїв гідної праці на державній 

службі України, що сприятиме формуванню ідеологічної 

«людиноцентристської призми», крізь яку будуть осмислюватись усі 

процеси щодо вдосконалення чинного законодавства у частині положень, 

якими врегульовується праця держслужбовців. Пропонований документ має 

складатися з наступних розділів: «Проблема, яка потребує розв’язання»; 

«Мета, основні завдання і строки реалізації Концепції»; «Основні напрями 

реалізації Концепції» (реалізація положень цього розділу Концепції 

дозволить здійснити наступне: наблизити правове регулювання трудової 

діяльності державних службовців до рівня acquis ЄС; закріпити на 

законодавчому рівні перелік основних способів і засобів захисту службово-

трудових прав працівників загалом та держслужбовців зокрема; розширити 

можливості соціального партнерства в забезпеченні гідної праці державних 

службовців; гармонізувати централізоване та локальне регулювання праці 

державних службовців; сприяти умовам праці на державній службі, що не 

шкодять психічному здоров’ю людини); «Шляхи і способи розв’язання 

проблеми»; «Очікувані результати»; «Фінансові ресурси, необхідні для 

реалізації Концепції». Окрім того, запропоновано внести зміни до чинного 

КЗпП, ратифікувати Конвенцію МОП № 151 1978 року, а також створити 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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належну інституційну інфраструктуру для забезпечення гідної праці 

державних службовців. 

 

ВИСНОВКИ 

 
Результатом проведеного комплексного наукового дослідження стало 

вирішення важливої наукової проблеми, що виявлялась, з одного боку, у 

відсутності узагальненої концепції гідної праці держслужбовців і 

структурованої наукової думки щодо її реалізації в межах відповідного 

правового механізму, з іншого боку, у переосмисленні наразі триваючої 

реформи законодавства України про працю та про державну службу у частині 

правового регулювання трудової діяльності держслужбовців, і формулювання 

комплексу пропозицій стосовно підвищення рівня відповідності їх праці 

критеріям концепції гідної праці. До основних результатів наукового 

дослідження віднесено наступні висновки. 

1. Поширене сьогодні у наукових працях українських і зарубіжних 

юристів-трудовиків розуміння концепції гідної праці ґрунтується на її 

тлумаченні МОП. Воно невиправдано звужує межі розуміння гідної праці, не в 

достатній мірі враховуючи рівень розвитку сучасного трудового права як 

цивілізаційної цінності. Поряд із цим, у широкому сенсі гідна праця є працею, 

що системно вибудувана на гуманістичному принципі трудового права, тобто 

орієнтована на трудові права людини та її законні інтереси у сфері праці 

(певною мірою, також і поза сферою праці), сприяючи свободі відчуття 

працездатною людиною її гідності, а також в повній мірі відповідаючи 

критеріям (вимогам) концепції гідної праці. 

2. Гідна праця державних службовців є окремим виявом гідної праці, 

особливість якої виявляється у тому, що вона поширюється виключно на 

трудову діяльність держслужбовців, враховуючи специфіку праці на 

державній службі. З огляду на це, критерії концепції гідної праці 

держслужбовців поділяються на наступні дві групи вимог гідної праці: 

1) групу базових критеріїв гідної праці, якою охоплено особливі якісні риси 

праці держслужбовців, а також пов’язані з працею дії та процеси, без яких 

праця цих суб’єктів не може вважатись достатньо гідною, а саме: а) гідний 

характер доступу до держслужби (виникнення належної службово-трудової 

правосуб’єктності; проведення конкурсу на заміщення вакантних посад; 

форми зайнятості держслужбовця); б) гідний характер перебігу трудових 

правовідносин (співвідношення часу роботи та відпочинку; ставлення 

начальника до держслужбовця; відношення до держслужбовця його колег по 

службі); в) гідна заробітна плата (трудовий дохід); г) гідний рівень безпеки, 

здоров’я та справедливості умов праці; ґ) гідний характер соціальної безпеки; 

д) гідний рівень забезпечення можливостей професійного розвитку; е) гідний 

характер забезпечення можливості захистити власні трудові права та законні 

інтереси; 2) групу додаткових критеріїв гідної праці, до якої відносяться ті 

вимоги концепції гідної праці, недотримання яких не є підставою для визнання 
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праці негідною, окрім випадків, коли ці умови передбачені індивідуальними та 

колективними трудовими контрактами (угодами). 

3. Розвиток вітчизняного законодавства про гідну працю державних 

службовців на історичних територіях України відбувся у межах наступних 

історичних періодів: 1) зародження законодавства про гідну працю 

держслужбовців у середньовічній феодальній державі Київській Русі-

Україні (ІХ-ХІІ ст.); 2) формування законодавства про гідну працю 

держслужбовців у князівський період (XIІ-XVII ст.), що поділяється на 

наступні етапи: а) формування державної служби в умовах удільної 

роздробленості на території сучасної України; б) перебування історичних 

територій України у складі Великого князівства Литовського; 3) формування 

законодавства про гідну працю держслужбовців за часів перебування земель 

Правобережної України у складі Речі Посполитої та існування Козацької 

держави (Української козацької республіки) (XVII-XVIII ст.); 4) формування 

законодавства про гідну працю держслужбовців під час перебування України у 

складі Російської імперії (з XVIII ст. до 1917 року); 5) формування 

законодавства про гідну працю державних службовців в Україні під час 

Української революції (1917–1921 роки), що поділяється на наступні етапи: 

а) етап формування законодавства про гідну працю державних службовців за 

доби УЦР (з 17 березня 1917 року по 29 квітня 1918 року); б) етап формування 

законодавства про гідну працю державних службовців в Українській Державі 

(з 29 квітня по грудень 1918 року); в) етап формування законодавства про 

гідну працю державних службовців у ЗУНР (з 9 листопада 1918 року по 

22 січня 1919 року); г) етап формування законодавства про гідну працю 

державних службовців в Українській Народній Республіці за доби Директорії 

(з листопада 1918 року по лютий 1921 року); 6) радянський період становлення 

законодавства про гідну працю державних службовців в Україні (1921–

1991 роки); 7) пострадянський період розвитку законодавства про гідну працю 

державних службовців в Україні (1991–2015 роки); 8) сучасний 

(проєвропейський) період розвитку законодавства про гідну працю державних 

службовців в Україні (триває з 2015 року). 

З 25 вересня 2019 року (а саме у результаті проваджуваної політики 

«перезавантаження влади») законодавство про державну службу було 

концептуально змінене, наслідком чого стала зміна низки аспектів праці 

державних службовців (реалізації права на працю). В результаті на даний 

момент це дозволяє говорити про те, що було суттєво звужено можливості 

державних службовців на трудову реалізацію в рамках гідної праці і відтепер 

означена праця не повністю відповідає критеріям гідної праці на держслужбі. 

Проте навіть за таких умов наявний сучасний підхід законодавця до праці 

держслужбовців у тій чи іншій мірі враховує низку вимог трудоправової 

концепції гідної праці, що обумовлено як тим, що Україна є правовою, 

соціальною державою, так і тим, що службово-трудові правовідносини, умови 

здійснення трудової діяльності в Україні врегульовуються: 1) законодавством 

про працю, котре базується, зокрема, на ідеях справедливості, гуманізму, 
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будучи повністю пронизаним розумінням людини в якості найвищої 

соціальної цінності; 2) адміністративним законодавством, яке у відповідній 

частині або дублює норми законодавства про працю (це є небажаною 

нормотворчою практикою), або ж адаптує їх до особливостей державної 

служби (вказане не повинно викривляти трудоправовий вияв концепції гідної 

праці). 

4. Правовий механізм забезпечення гідної праці державних службовців – 

це взаємопов’язана та в міру узгоджена система нормативно-правових, 

інституційних та організаційних форм, способів і засобів забезпечення, які в 

своїй сукупності впливають на сторони службово-трудових правовідносин та 

на інших суб’єктів права, забезпечуючи тим самим впровадження у фактичній 

дійсності належного рівня відповідності праці на державній службі критеріям 

концепції гідної праці. 

Сутність правового механізму забезпечення гідної праці державних 

службовців виявляється в організації послідовного, логічного (науково 

вивіреного загалом) й ефективного утвердження соціальної цінності людини 

в процесах функціонування держави та в забезпеченні належного 

функціонування держави шляхом гідної трудової діяльності 

держслужбовців. 

Особливі ознаки правового механізму забезпечення гідної праці 

держслужбовців виявляються у тому, що цей механізм: 1) має системно-

організаційний характер, підпорядкований меті концепції забезпечення гідної 

праці; 2) випливає із загальної соціальної політики держави як соціальної, 

правової держави; 3) унормовується особливим чином, поєднуючи дію 

положень спеціальних адміністративно-правових нормативних актів та 

положень нормативно-правових актів трудового законодавства у частині, що 

не врегульована спеціальним законодавством; 4) враховує особливості 

державної служби та службово-трудових правових відносин; 5) не 

поширюється на усіх працівників, а лише на тих, котрі перебувають у 

службово-правових відносинах, проте загальний правовий механізм 

забезпечення гідної праці є універсальною моделлю, відповідно до якої 

повинен вибудовуватись механізм забезпечення гідної праці держслужбовців; 

6) передбачає активну діяльність комплексу повноважних суб’єктів трудового 

та адміністративного права: з одного боку, суб’єктів, які виконують роль 

«роботодавця» держслужбовця (впровадження концепції гідної праці на 

державній службі), та суб’єктів, що захищають право держслужбовців на гідну 

працю (захист відповідного права держслужбовців), а з іншого – 

держслужбовців (відмова від діянь, якими буде порушено право на гідну 

працю інших держслужбовців); 7) ґрунтується на гармонізації публічних та 

приватних інтересів. 

5. Метою функціонування правового механізму забезпечення гідної 

праці держслужбовців є: 1) досягнення в практичній дійсності належного рівня 

впровадження критеріїв гідної праці на держслужбі за допомогою 

використання правових та інших інструментів, принципів, які сприяють 
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розвитку концепції гідної праці та запобігають загрозам зниження рівня 

забезпечення гідної праці держслужбовців; 2) задоволення права 

держслужбовця на гідну працю. 

Завдання функціонування правового механізму забезпечення гідної 

праці держслужбовців є нормативно визначеними й у загальному вигляді 

підпорядкованими меті функціонування цього механізму, вони мають бути 

спрямованими на об’єктивацію цієї мети в практичній дійсності. У цьому 

контексті відповідні завдання поділяються на наступні групи: 

1) загальноправові та вторинні (похідні неспеціальні) завдання (здійснення 

максимального сприяння гармонійному розвитку т. зв. «світу праці» у 

частині сфери праці держслужбовців; утвердження поваги до гідності 

людини, котра виконує трудову діяльність; захист прав і свобод 

держслужбовців від незаконних порушень їх службово-трудових прав та 

законних інтересів, відновлення порушеного права на гідну працю тощо); 

2) спеціальні завдання (забезпечення реалізації ідеї цінності людини та її 

гідності в службово-трудових правовідносинах як цивілізаційної вимоги та 

одного з важливих орієнтирів побудови в Україні соціальної, правової 

держави; зміцнення та розвиток трудових та інших прав і свобод 

державного службовця як людини, особистості; постійний пошук «резервів» 

підвищення рівня забезпечення гідної праці на державній службі та 

оптимізації впровадження критеріїв гідної праці на державній службі; 

заохочення суб’єктів, котрими формується та використовується найкраща 

практика впровадження та захисту стандартів гідної праці на держслужбі, а 

також притягнення порушників права держслужбовців на гідну працю до 

юридичної відповідності тощо). 

Принципами функціонування правового механізму забезпечення гідної 

праці держслужбовців є: 1) відносно стабільна, взаємопов’язана та 

взаємоузгоджена сукупність засадничих ідей конституційного, трудового та 

адміністративного права, що існують в автономній від норм законодавства 

України формі; 2) стратегічні нормативні орієнтири, котрі справляють свій 

регулятивний вплив на процес і результат розбудови структури правового 

механізму забезпечення гідної праці держслужбовців та функціонування цього 

правового механізму. Зазначені принципи поділяються на наступні групи: 

1) загальноправові принципи; 2) галузеві принципи (принцип постійного 

забезпечення та сприяння забезпеченню гідної праці на держслужбі й 

недопущення невиправданого відступу від стандартів гідної праці на 

держслужбі, обумовленого діями державних органів, керівників, інших 

держслужбовців; принцип гарантованого захисту державою держслужбовця 

від порушення чи обмеження його права на гідну працю та ін.); 3) міжгалузеві 

принципи (недопущення невиправданого звуження принципу свободи праці 

держслужбовця; принцип недопущення звуження права держслужбовця на 

захист своїх прав, а також недопущення підміни судового способу захисту 

адміністративним та іншими способами захисту; принцип науковості 

забезпечення гідної праці державних службовців тощо); 4) спеціальні 
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принципи (принцип умовної статусної рівності; принцип гармонійного 

поєднання положень трудового та адміністративного права у процесі 

забезпечення гідної праці державних службовців; принцип співмірності 

високого рівня соціального забезпечення з ризиками трудової діяльності 

держслужбовців). 

6. Структура правового механізму забезпечення гідної праці державних 

службовців складається з наступних груп елементів цього механізму: 1) групи 

базових науково-практичних складових елементів, що визначають парадигму 

правового механізму забезпечення гідної праці держслужбовців (доктрина 

трудового та частково адміністративного права у відповідній частині; правові 

принципи функціонування правового механізму забезпечення гідної праці 

держслужбовців; норми права та нормативно-правові акти, в яких прямо чи 

опосередковано врегульовано критерії гідної праці загалом та держслужбовців 

зокрема, а також процедури й процес здійснення відповідного забезпечення 

тощо); 2) групи складових елементів, які обумовлюють практичний вияв 

правового механізму забезпечення гідної праці держслужбовців, створюючи 

умови для існування цього правового механізму (трудовий договір та 

колективні договори; особливі трудові правовідносини; інституційна 

складова); 3) групи процедурних і процесуальних складових елементів, що 

обумовлюють практичний вияв правового механізму забезпечення гідної праці 

держслужбовців (правовідносини між зобов’язаними забезпечувати гідну 

працю державних службовців суб’єктами; організаційно-управлінські 

відносини; процес практичного втілення критеріїв гідної праці 

держслужбовців та підстави і умови цього практичного втілення; форми, 

способи та засоби захисту держслужбовців). 

7. Органи виконавчої влади в правовому механізмі забезпечення гідної 

праці держслужбовців доцільно розглядати в межах наступних рівнів: 

1) вищий рівень органів виконавчої влади, на якому знаходиться КМУ, 

який, серед іншого: здійснюючи заходи щодо кадрового забезпечення 

органів виконавчої влади, впроваджує на найвищому рівні критерії гідної 

праці на держслужбі; оптимізує діяльність виконавчої влади, узгоджуючи 

при цьому інтереси держслужбовців з інтересами держави і суспільства, не 

відхиляючись від стандартів гідної праці; 2) центральний рівень органів 

виконавчої влади, що складається з наступних двох підрівнів: а)  перший 

підрівень – Мінсоцполітики, яке здійснює вплив на соціальну сферу та 

опосередковано впливає на впровадження концепції гідної праці на 

державній службі, та Мінекономіки, яке є основним владним суб’єктом, що 

безпосередньо унормовує сферу праці; б) другий підрівень – НАДС (володіє 

широкими можливостями впровадження концепції гідної праці на 

держслужбі, зокрема шляхом оптимізації реалізації громадянами права на 

доступ до держслужби, проведення системної методичної та практичної 

роботи із впровадження критеріїв гідної праці на держслужбі тощо); 

3) локальний рівень, який охоплює наступні три підрівні: а) перший 

підрівень – керівник державної служби (здійснюючи управління державним 
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органом, впливаючи своїми рішеннями та діями на кадрове забезпечення й 

формування умов праці в державному органі, безпосереднім чином впливає 

на рівень забезпечення гідної праці підпорядкованих держслужбовців); 

б) другий підрівень – безпосередній керівник (здійснюючи управлінські 

повноваження, впливає на рівень забезпечення гідної праці відповідного 

держслужбовця); в) третій підрівень – служба управління персоналом 

держоргану (об’єктивує фактичне впровадження концепції гідної праці 

держслужбовців відповідного держоргану в межах здійснення кадрових 

процедур кадрового забезпечення). 

8. Особлива роль судових органів у правовому механізмі забезпечення 

гідної праці держслужбовців обумовлена: 1) специфікою повноважень судової 

влади та її місця в механізмі держави; 2) нескладним доступом до правосуддя 

держслужбовців, котрі бажають захистити в судовому порядку своє право на 

гідну працю; 3) обов’язковістю судових рішень. Крім того, судові органи, 

здійснюючи судовий захист права держслужбовця на гідну працю, керуються 

верховенством права (а не закону), з огляду на що можуть у судовій практиці 

сформувати норми, котрими заповнюються прогалини чинного законодавства 

про працю у частині забезпечення гідної праці на держслужбі. 

9. Соціальне партнерство та концепція гідної праці держслужбовців є 

загальнолюдськими цінностями і засадничими ідеями одного порядку, 

однаково спрямованими на створення умов, за яких держслужбовець міг би 

виконувати власні трудові обов’язки без будь-якого негативного впливу на 

нього під час здійснення трудової діяльності. Проте окреслений ефект 

соціального партнерства в структурі правового механізму забезпечення гідної 

праці держслужбовців у практичній дійсності досягається лише тоді, коли: 

1) соціальне партнерство осмислюється крізь призму концепції гідної праці, а 

відповідна концепція передбачає застосування у конфліктних ситуаціях 

інструментів соціального партнерства; 2) держава не створює бар’єрів для 

працівників і роботодавців щодо їх «соціального діалогу», а навпаки, сприяє 

його належному здійсненню; 3) сторони конфлікту бажають діяти 

цивілізовано, тобто добросовісно звертаються до означеної моделі вирішення 

наявного конфлікту, уникаючи конфронтації. 

10. Способи захисту гідної праці держслужбовців – це комплекс 

спеціальних правових заходів, прямо чи опосередковано спрямованих на 

припинення (попередження у майбутньому) порушення критеріїв гідної 

праці на державній службі загалом чи в конкретних правовідносинах 

зокрема, що здійснюються в межах юрисдикційних чи неюрисдикційних 

форм захисту, у результаті чого відбувається відновлення (встановлення) 

умов трудової діяльності на держслужбі, які в повній мірі відповідають 

вимогам концепції гідної праці держслужбовців. При цьому до основних 

способів захисту гідної праці держслужбовців слід відносити: 1) визнання 

існуючих (чи таких, що мають бути запроваджені) умов праці такими, що 

порушують права держслужбовців (держслужбовця) як суб’єкта трудового 

права; 2) визнання за держслужбовцями (конкретним держслужбовцем) 
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трудового права, яке за ними не визнавалось; 3) припинення службово-

трудових правовідносин, коли держслужбовець має право на припинення 

цих трудових правовідносин і виявив у законом передбачений спосіб 

бажання стосовно відповідного припинення правовідносин, а за чинним 

законодавством (чи трудовим договором) існують усі підстави та умови для 

припинення цих правовідносин; 4) визнання незаконним рішення органу 

публічної служби, що безпосередньо шкодить стану забезпечення гідної 

праці держслужбовців (держслужбовця). 

Засоби захисту гідної праці держслужбовців – це комплекс інструментів, 

передбачених законодавством у трудових договорах (контрактах), 

колективних угодах, що застосовуються в межах існуючих форм захисту права 

на гідну працю держслужбовців, будучи безпосередньо спрямованими на 

відновлення (визнання) та встановлення прав і законних інтересів 

держслужбовця, які сутнісним чином випливають з концепції гідної праці цих 

суб’єктів трудового права. До основних цих засобів слід віднести: 

1) неюрисдикційні засоби (заяви про відмову від роботи; заяви-звернення до 

профспілки); 2) судові юрисдикційні засоби (адміністративний позов, відзив 

на позовну заяву, відповідь на відзив, заперечення на відповідь на відзив, 

пояснення третьої особи щодо позову або відзиву, зустрічний позов); 

3) адміністративні юрисдикційні засоби (заяви та звернення до керівників 

державного органу, в якому працює держслужбовець; заяви та звернення до 

інших державних органів). 

11. Загальні проблеми правового забезпечення гідної праці державних 

службовців України можна виокремити у наступні групи: 1) концептуально-

ідеологічні та культурні проблеми (недостатня правова культура на ринку 

праці і низька трудоправова свідомість сторін службово-трудових 

правовідносин; відсутність концепції і стратегії реформування трудового 

законодавства та концепції забезпечення гідної праці держслужбовців; засади 

врегулювання трудової діяльності держслужбовців до сьогодні позбавлені в 

теоретичній площині соціального ідеологічного окреслення тощо); 

2) доктринальні проблеми (нерозробленість у теорії трудового права концепції 

гідної праці держслужбовців); 3) нормативно-правові проблеми (застарілість 

чинного законодавства України про працю та хаотичність триваючої реформи 

трудового законодавства; недостатнє врахування в українському законодавстві 

про працю у частині забезпечення гідної праці держслужбовців міжнародно-

правового регулювання праці держслужбовців; недостатня узгодженість 

трудового та адміністративного законодавства у частині регулювання праці 

держслужбовців та проваджувана експансивна практика адміністративного 

законодавства у питаннях регулювання трудової діяльності держслужбовців 

тощо); 4) інституційні проблеми (недостатність закріплення за НАДС функцій, 

подібних до Держпраці; недостатня ефективність соціального партнерства як 

інституту забезпечення гідної праці на держслужбі); 5) фонові проблеми, що 

відображаються на парадигмі правового забезпечення гідної праці 

держслужбовців (загальний неналежний стан забезпечення гідної праці 
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працівників у державі; проблеми базового безпекового характеру; проблеми 

економічного характеру). 

12. Праця працівників правоохоронних органів досить часто є 

екстремальною, фізично та психологічно виснажливою, наповненою ризиками 

для їх життя та здоров’я, а також близьких осіб, а тому, як правило, не може 

вважатись гідною у достатній мірі.  

У зв’язку з поєднанням статусів детективів НАБУ, слідчих ДБР зі 

статусом державних службовців, враховуючи специфіку функцій, що покладає 

на них держава, слід якнайшвидше провести процедуру атестації детективів 

НАБУ та слідчих ДБР (присвоїти спеціальні звання, урегламентувати 

проходження служби в цих правоохоронних органах відповідно до положень 

про проходження служби).  

Трудова діяльність в ОВС унеможливлює повне приведення її 

характеристики до стандартів гідної праці, концепція гідної праці у цьому 

сенсі передбачає наступні особливі вимоги: 1) об’єктивно виправдане 

послаблення (зниження) одних стандартів гідної праці працівників ОВС 

обов’язково має збалансовуватись підвищенням інших стандартів гідної праці, 

які будуть компенсувати знижені стандарти та не зумовлюватимуть шкоду 

функціонуванню держави у сфері правоохорони; 2) недопущення зниження 

(незакріплення) стандартів гідної праці держслужбовців, які можуть бути 

збережені (закріплені) та дотримані. 

Актуальними особливими (поряд із загальними) проблемами правового 

забезпечення гідної праці в правоохоронних органах є: 1) проблема 

забезпечення рівності службово-трудових можливостей в ОВС, зокрема 

проблема гендерної рівності працівників ОВС; 2) проблема недотримання 

адекватності інтенсивності праці та балансу між працею та відпочинком (ця 

проблема додатково посилюється об’єктивним загостренням криміногенної 

ситуації, появою нових форм злочинності, які є типовими для сучасних 

ринкових держав; наявністю в державі низки кризових явищ економічного та 

безпосередньо безпекового характеру); 3) проблема зниження соціально-

правової захищеності працівників ОВС (це обумовлено експансією 

адміністративного права у сфері регулювання трудової діяльності працівників 

ОВС). 

13. Належний рівень впровадження концепції гідної праці 

держслужбовців, а також оптимізація функціонування правового механізму 

забезпечення гідної праці на державній службі можуть бути досягнуті шляхом: 

1) розробки та схвалення Концепції впровадження критеріїв гідної праці на 

державній службі України, що сприятиме формуванню ідеологічної 

«людиноцентристської призми», крізь яку будуть осмислюватись усі процеси 

щодо вдосконалення чинного законодавства у частині положень, якими 

врегульовується праця держслужбовців; 2) ратифікації Конвенції МОП 

1978 року № 151 та її подальшої імплементації шляхом доповнення чинного 

КЗпП України наступними нормами: ст. 2-2 «Гарантії службово-трудових прав 

державних службовців»; ст. 243-1 «Гарантії права державних службовців на 
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організацію»; 3) доповнення законодавства про працю нормами, котрі 

обумовлюватимуть оптимізацію правового механізму забезпечення гідної 

праці держслужбовців за рахунок розробки та прийняття Закону України «Про 

впровадження та забезпечення стандартів гідної праці», який передбачатиме: 

а) доповнення глави І КЗпП України ст. 6-1 «Гідна праця в Україні» 

(міститиме визначення поняття «гідна праця», закріплюватиме комплекс 

критеріїв гідної праці, а також заборону невиправданого відхилення від 

стандартів гідної праці); б) доповнення КЗпП України главою VIII-1 «Форми, 

способи та засоби захисту трудових прав працівників», що має складатись з 

наступних статей: «Захист трудових прав і законних інтересів працівників»; 

«Форми захисту трудових прав і законних інтересів працівників»; «Способи 

захисту трудових прав і законних інтересів працівників»; «Засоби захисту 

трудових прав і законних інтересів працівників»; 4) створення належної 

інституційної інфраструктури для функціонування правового механізму 

забезпечення гідної праці держслужбовців як механізму, сформованого у 

межах трудового права та частково забезпеченого нормами адміністративного 

законодавства без шкоди людиноцентричному спрямуванню цього механізму, 

шляхом: а) реорганізації НАДС у державний орган, що буде відповідати за 

дотримання стандартів гідної праці на державній службі; б) запровадження 

посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав державних 

службовців. 
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Дисертаційне дослідження присвячене комплексному критичному 

аналізу та вивченню особливостей правового механізму забезпечення гідної 

праці державних службовців України. У рамках наукового дослідження на 

основі існуючих методико-теоретичних розробок концепції гідної праці, 

здійснених українськими та зарубіжними вченими, обґрунтовується концепція 

гідної праці на державній службі, а також розвивається її теоретико-правова 

характеристика. Окрема увага дисертантом приділяється аналізу стану 

правового регулювання гідної праці держслужбовців в Україні в контексті 

процесу зародження та еволюції законодавства про гідну працю цих суб’єктів 

трудового права. 

У роботі вперше у систематизованому вигляді розкривається статичний 

та динамічний вияв юридичної природи правового механізму забезпечення 

гідної праці держслужбовців України. В цьому сенсі автором розкривається 

поняття, сутність, ознаки та структура цього правового механізму, а також 

мета, завдання та принципи його функціонування. У дисертації аналізуються 

та характеризуються й організаційні основи і функціонування механізму 

забезпечення гідної праці держслужбовців України. 

Особлива увага в дисертації приділяється виокремленню та з’ясуванню 

причин і сутності основних актуальних проблем функціонування правового 

механізму забезпечення гідної праці держслужбовців України загалом та 

забезпечення гідної праці в правоохоронних органах зокрема. Зважаючи на 

комплекс виявлених проблем, автор формулює пропозиції щодо 

вдосконалення функціонування правового механізму забезпечення гідної праці 

державних службовців. Основними з цих пропозицій є: створення та схвалення 

Концепції впровадження критеріїв гідної праці на державній службі України; 

ратифікація Конвенції МОП 1978 року № 151 та її подальша імплементація; 

розробка та прийняття Закону України «Про впровадження та забезпечення 

стандартів гідної праці», який передбачатиме доповнення чинного 

законодавства про працю нормами про гідну працю працівників загалом та 

держслужбовців зокрема; створення належної інституційної інфраструктури 

для функціонування правового механізму забезпечення гідної праці 

держслужбовців. 

Ключові слова: гідна праця, державна служба, державний службовець, 

забезпечення гідної праці державних службовців, забезпечення права, право на 

гідну працю, правовий механізм, реформа трудового законодавства. 
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Диссертационное исследование посвящено комплексному критическому 

анализу и изучению особенностей правового механизма обеспечения 

достойного труда государственных служащих Украины. В рамках научного 

исследования на основе существующих методико-теоретических разработок 

концепции достойного труда, разработанных украинскими и зарубежными 

учеными, обосновывается концепция достойного труда на государственной 

службе, а также развивается ее теоретико-правовая характеристика. Особое 

внимание диссертантом уделяется анализу состояния правового 

регулирования достойного труда госслужащих в Украине в контексте процесса 

зарождения и эволюции законодательства о достойном труде этих субъектов 

трудового права. 

В работе впервые в систематизированном виде раскрывается 

статическое и динамическое проявление юридической природы правового 

механизма обеспечения достойного труда госслужащих Украины. В этом 

смысле соответствующий правовой механизм интерпретируется в качестве 

взаимосвязанной и в меру согласованной системы нормативно-правовых, 

институциональных и организационных форм, способов и средств 

обеспечения, которые в своей совокупности влияют на стороны служебно-

трудовых отношений и на других субъектов права, обеспечивая тем самым 

внедрение в фактической действительности надлежащего уровня соответствия 

работы на государственной службе критериям концепции достойного труда. 

Таким образом, сущность исследуемого правового механизма проявляется в 

организации последовательного, логического и эффективного утверждения 

социальной ценности человека в процессах функционирования государства, а 

также в обеспечении надлежащего функционирования государства за счет 

достойной трудовой деятельности госслужащих. 

Диссертантом обосновывается, что целью функционирования 

правового механизма обеспечения достойного труда госслужащих является: 

достижение в практической действительности надлежащего уровня 

внедрения критериев достойного труда на госслужбе посредством 

использования правовых и других инструментов, принципов, 

способствующих развитию концепции достойного труда, предотвращающих 

влияние угроз снижения уровня обеспечения достойного труда 

госслужащих; удовлетворение права госслужащего на достойный труд. 

Данная цель реализуется в объективной действительности с соблюдением 

принципов функционирования этого правового механизма путем 

осуществления комплекса общеправовых, вторичных задач (в частности 

утверждение уважения к достоинству трудящегося человека) и специальных 

задач (например, постоянный поиск «резервов» повышения уровня 

обеспечения достойного труда и оптимизации внедрения критериев 

достойного труда на государственной службе). 

Также в диссертационной работе комплексно исследуются 

организационные основы и функционирование механизма обеспечения 

достойного труда госслужащих. В этом контексте выясняется место и роль в 
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указанном правовом механизме органов исполнительной власти, судебных 

органов, которые на сегодняшний день, вопреки изменениям в 

законодательстве в 2019 году, еще способны обеспечивать надлежащий 

уровень достойного труда на госслужбе. Кроме того, автором определяются 

возможности обеспечения достойного труда госслужащих в системе 

социального партнерства, а также выясняются условия, при которых эта 

система может выступать надлежащим базисом для соответствующего 

обеспечения достойного труда. Отдельно систематизируются существующие 

основные институциональные, неинституциональные способы и средства 

защиты достойного труда госслужащих, раскрывается их юридическая 

сущность. 

Особое внимание в диссертации уделяется выделению и выяснению 

причин и сущности основных актуальных проблем функционирования 

правового механизма обеспечения достойного труда госслужащих Украины в 

целом и обеспечения достойного труда в правоохранительных органах в 

частности. Принимая во внимание комплекс выявленных проблем, автор 

формулирует ряд предложений по совершенствованию функционирования 

правового механизма обеспечения достойного труда госслужащих. К 

основным из них, в частности, относятся следующие: разработка и 

утверждение Концепции внедрения критериев достойного труда на 

государственной службе Украины; ратификация Конвенции МОТ 1978 года 

№ 151 и ее дальнейшая имплементация; разработка и принятие Закона 

Украины «О внедрении и обеспечении стандартов достойного труда», 

предусматривающего дополнение действующего законодательства о труде 

нормами о достойном труде работников в целом и госслужащих в частности; 

создание надлежащей институциональной инфраструктуры для 

функционирования правового механизма обеспечения достойного труда 

госслужащих. 

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, 

достойный труд, обеспечение достойного труда государственных служащих, 

обеспечение права, право на достойный труд, правовой механизм, реформа 

трудового законодательства. 
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of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis focuses on a comprehensive critical analysis and study of the 

features of the legal mechanism for ensuring decent work for public servants of 

Ukraine. As part of a scientific study based on existing methodological and 

theoretical developments of the decent work concept developed by Ukrainian and 
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foreign scientists, the concept of decent work in the public service is substantiated, 

and its theoretical and legal characteristics are developed. The author pays a specific 

attention to the analysis of the decent work legal regulation for civil servants in 

Ukraine in the context of the process of the origin and evolution of decent work 

legislation for these subjects of labour law. 

For the first time, the work in a systematic way reveals the static and dynamic 

manifestation of the legal nature of the legal mechanism for ensuring decent work 

for civil servants of Ukraine. In this sense, the author discloses the notion, essence, 

characteristics and structure of this legal mechanism, as well as the goals, objectives 

and principles of its functioning. Also, the thesis analyzes and characterizes the 

organizational foundations and functioning of the decent work ensuring mechanism 

for civil servants in Ukraine. 

Particular attention in the thesis is given to identifying and clarifying the 

causes and essence of the main pressing problems of the functioning of the legal 

mechanism for ensuring decent work for public servants of Ukraine in general and 

for providing decent work in law enforcement agencies, in particular. Considering 

the complex of identified problems, the author formulates proposals for improving 

the functioning of the legal mechanism for ensuring decent work for public servants. 

The main of these proposals are: the creation and approval of a Concept for the 

implementation of decent work criteria in the public service of Ukraine; ratification 

of 1978 ILO Convention No. 151 and its further implementation; creation and 

adoption of the Law of Ukraine “On the implementation and maintenance of decent 

work standards”, which provides for the addition of the current labour legislation 

with decent work standards for employees in general and civil servants, in 

particular; creation of an appropriate institutional infrastructure for the functioning 

of the legal mechanism for ensuring decent work for civil servants. 

Keywords: decent work, ensuring the decent work for public servants, 

ensuring the right, labour law reform. legal mechanism, public servant, public 

service, right to decent work. 
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