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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Для будь-якої демократичної країни неоціненними
є роль та суспільне значення державної служби. Прийняття нової редакції
Закону України «Про державну службу» 2015 року обумовило новий вектор
розвитку державної служби у напрямі прогресивних світових соціально-
правових стандартів, а правовий статус державних службовців у цілому здобув
більш проєвропейський характер. За цим Законом було суттєво розширено
трудові права державних службовців, а також надано їм додаткові гарантії та
пільги, пов’язані з проходженням державної служби. У зв’язку з цим
особливої актуальності набуває питання визначення правової природи
державної служби як складового елементу трудових правовідносин.

Державна служба за своїм характером є професійною діяльністю
громадян, які виконують свої службово-трудові обов’язки з метою реалізації
завдань та функцій держави і отримують за цю діяльність відповідну
винагороду. Окрім того, державна служба передбачає наявність практично всіх
видів матеріального та соціального забезпечення, яким наділяються усі інші
категорії працівників, наприклад пенсійне забезпечення, соціально-побутове
та інше.

В умовах реформи трудового законодавства актуальним питанням є
визначення основних концептуальних шляхів удосконалення системи
правового регулювання трудових правовідносин у сфері державної служби та
аналіз тенденцій їх подальшого розвитку.

Актуальність обраної проблематики обумовлена тим, що відповідні
зміни ще не є завершеними. По-перше, станом на сьогодні розробляється
проект Трудового кодексу України, який матиме значний вплив на загальну
систему трудових правовідносин. По-друге, зміна соціально-економічних умов
потребує адаптації законодавства до сучасних реалій, позаяк положення
нормативно-правових актів повинні сприяти розвитку трудових
правовідносин, а не стримувати їх. Тому відповідні динамічні зміни у
структурі правового регулювання трудових правовідносин у сфері державної
служби потребують певного доктринального переосмислення. У своїй
сукупності це сприятиме розробці ґрунтовних теоретико-правових пропозицій
вирішення наявних проблем у досліджуваній царині.

Дослідження різних аспектів державної служби, у тому числі аналіз
цього суспільно-правового інституту, були предметом наукових робіт таких
видатних науковців, як В.М. Андріїв, В.Д. Бакуменко, Ю.П. Битяк,
С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька,
В.О. Воробйов, Л.М. Гогіна, І.П. Голосніченко, І.П. Греков, Ю.М. Гришина,
О.Ю. Дрозд, В.В. Жернаков, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський,
В.Л. Костюк, І.В. Кудрявцев, Д.Є. Кутоманов, Б.М. Лазарєв, С.С. Лукаш,
К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, Л.В. Могілевський,
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Р.А. Науменко, Н.М. Неумивайченко, О.Ф. Ноздрачов, О.М. Обушенко,
О.Є. Пашерстник, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, А.М. Слюсар,
Г.І. Чанишева, Л.О. Чиканова, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Не
применшуючи внесок вищезазначених науковців у розвиток науки
юриспруденції, слід наголосити, що у контексті реформування інституту
державної служби, а також трудового законодавства виникає потреба у
перегляді основоположних питань щодо розуміння змісту та сутності
державної служби як складової системи трудових правовідносин.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відповідно до
Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 роки, ухвалених
Національною академією правових наук України (рішення від 3 березня 2016
року), у межах загальноуніверситетських наукових тем: «Актуальні проблеми
державотворення, правотворення та правозастосування» (державний
реєстраційний номер 0112U03550; дата реєстрації 28.05.2012), «Нормативно-
правове забезпечення трудових правовідносин в умовах реформування
правової системи та економіки» (державний реєстраційний номер
0115U000360; дата реєстрації 20.02.2015), а також теми кафедри «Проблеми
здійснення та захисту прав і свобод суб’єктів цивільних, трудових та
природоресурсних правовідносин» (протокол № 2 від 22.08.2014).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка теоретико-
практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення проблем державної
служби у системі трудових правовідносин в Україні.

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед,
виконати такі завдання:

 охарактеризувати методологічні основи дослідження державної
служби в системі трудових відносин;

 визначити правову природу державної служби у системі трудових
правовідносин;

 структурувати етапи становлення та розвитку державної служби у
системі трудових відносинах;

 охарактеризувати особливості сучасного стану правового регулювання
державної служби за законодавством у сфері праці;

 розкрити сутність принципів правового регулювання державної
служби за законодавством у сфері праці;

 здійснити характеристику завдань і функцій правового регулювання
державної служби за законодавством у сфері праці;

 окреслити класифікацію гарантій правового регулювання державної
служби за законодавством у сфері праці;

 конкретизувати поняття та особливості трудових правовідносин у
сфері державної служби;
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 уточнити підстави виникнення, зміни та припинення трудових
правовідносин у сфері державної служби;

 з’ясувати види трудових правовідносин у сфері державної служби;
 виокремити проблеми понятійно-категоріального апарату державної

служби у системі трудових відносин;
 виділити проблеми забезпечення трудових прав державних службовців

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

матеріальної відповідальності державних службовців;
 сформулювати шляхи удосконалення правового регулювання

державної служби;
 визначити тенденції подальшого розвитку правового регулювання

державної служби за законодавством у сфері праці;
 розробити конкретні пропозиції щодо шляхів запозичення зарубіжного

досвіду державної служби за законодавством у сфері праці.
Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері службово-

трудової діяльності державних службовців.
Предметом дослідження є теоретико-правові проблеми державної

служби у системі трудових відносин.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного

дослідження є низка загальнонаукових та спеціальних методів пізнання,
вибір яких обумовлений особливостями його об’єкта, предмета, мети та
завдань. Так, історичний метод застосовувався при визначенні особливостей
становлення та розвитку державної служби у трудових відносинах у світі та
на території сучасної України (п. 1.3). Формально-логічний метод
(безпосередньо його складові: метод класифікації, індукції та дедукції)
застосовувався при наданні загально-правової характеристики державної
служби у системі трудових правовідносин (п.п. 1.1, 1.2). Метод
систематизації у поєднанні із системно-функціональним методом
застосовувався під час опрацювання особливостей, сутності, принципів,
завдань, функцій та гарантій правового регулювання державної служби за
законодавством у сфері праці (розділ 2). За допомогою логіко-семантичного
методу визначено основні поняття в роботі. Системно-структурний метод,
метод синтезу та метод емпіричного пізнання спостереження
застосовувалися під час дослідження проблем державної служби у системі
трудових відносин (розділ 4), в результаті чого було створено можливості
для  врахування як існуючої практики у вказаній області, так і теоретичних
розробок провідних науковців науки трудового права. Методи узагальнення
та класифікації надали можливості розробити зміст трудових відносин у
сфері державної служби (розділ 3). Порівняльно-правовий метод
застосовувався при співставленні норм та положень національного
трудового законодавства щодо регулювання державної служби в Україні та
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законодавства розвинених країн (п.п. 5.2, 5.3). Формально-догматичний та
метод моделювання дозволили виявити недоліки в правовому регулюванні у
досліджуваній сфері та сформулювати конкретні пропозиції щодо його
вдосконалення (п. 5.1).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
дисертація є одним з перших комплексних наукових досліджень теоретико-
правових проблем державної служби у системі трудових відносин, у результаті
якого розроблено відповідні концептуальні шляхи їх вирішення,
сформульовано низку нових наукових положень та висновків, запропонованих
особисто автором. За результатами дисертаційного дослідження
сформульовано авторські основні положення, що виносяться на захист і які
містять елементи наукової новизни. Основними з них є такі:

вперше:
 визначено, що принципи правового регулювання державної служби за

законодавством у сфері праці слід розуміти як сукупність загально-правових,
галузевих, міжгалузевих та інституційних принципів права – керівних
основоположних універсальних загальноприйнятих ідей та положень, які
існують як у правових нормах, так і в уявленні суб’єктів права про належність
правовідносин у цій сфері, що визначають їх характер та спрямування
правового регулювання, забезпечують стабільність та сутнісну спрямованість
трудових правовідносин за участю державних службовців;

 надано тлумачення правової категорії «функції правового
регулювання державної служби за законодавством у сфері праці», яку
запропоновано розуміти як зовнішній механізм прояву норм трудового права з
приводу впливу на відносини між державним службовцем як найманим
працівником та державним органом як роботодавцем, у якому реалізується
основна роль та завдання правового інституту державної служби щодо праці
державних службовців зокрема та трудового права загалом;

 надано характеристику особливостей виникнення трудових
правовідносин у сфері державної служби, якими є: обов’язковість
проходження відкритого (крім випадків проведення закритого конкурсу у
зв’язку з державною таємницею) конкурсу за формально визначеними
встановленими правилами; проходження «антикорупційної перевірки» та
перевірки з інших підстав люстрації передбачених Законом України «Про
очищення влади»; обов’язок складення Присяги державного службовця як
обов’язкової вимоги вступу на державну службу; наявність інституту
відкладеного права другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття
вакантної посади державної служби; перемога в конкурсі або ж реалізація
відкладеного права другого за результатами конкурсу кандидата є
підставами для укладення трудового договору та/або видання
адміністративного акта – наказу про прийняття на державну службу;
призначення на посаду є завершальним етапом правовідносин з приводу
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прийняття особи на державну службу та початковим щодо її проходження та
виникнення трудових правовідносин з приводу безпосереднього виконання
трудової функції;

 сформульовано комплексний перелік проблем дисциплінарної та
матеріальної відповідальності державних службовців, а також шляхів
вирішення кожної з них. Серед проблем дисциплінарної відповідальності
державних службовців виділено такі: 1) порушення принципу єдиного
співмірного правового регулювання дисциплінарної відповідальності різних
категорій державних службовців, зокрема щодо захисту прав, свобод та
законних інтересів державних службовців у процесі притягнення до
дисциплінарної відповідальності; 2) відсутність деталізації вичерпного
переліку підстав дисциплінарної відповідальності; 3) недостатній рівень
конкретизації у питаннях диференціації дисциплінарних проступків залежно
від їхньої складності; 4) відсутність поняття вини у дисциплінарній
відповідальності. Серед проблем матеріальної відповідальності державних
службовців названо такі: 1) визначення конкретних засад розмежування
правового регулювання матеріальної відповідальності різними нормативно-
правовими актами; 2) відсутність поняття вини у матеріальній
відповідальності; 3) невизначеність форми вини у матеріальній
відповідальності державних службовців; 4)відсутність обмеження щодо
визначення розміру відшкодування матеріальної шкоди; 5) відсутність єдиного
законодавчого підходу до визначення природи матеріальної відповідальності
державних службовців, що призводить до її регулювання окремими
законодавчими актами, положення яких є несумісні одні з одними;

 обґрунтовано, що європейська інтеграція передбачає оптимізацію та
приведення практики застосування національного законодавства у
відповідність із загальноприйнятою практикою ЄС та основоположними
принципами у сфері державної служби, зокрема у таких основних сферах, як:
1) оплати праці як мотиваційної та конкурентної складової трудових
правовідносин у сфері державної служби; 2) регулювання й контролю за
дотриманням етики державних службовців як прийнятих нормативно
визначених правил поведінки державних службовців відповідно до
сформованих у суспільстві уявлень та як антикорупційної складової;
3) професійного навчання й постійного підвищення кваліфікації відповідно до
сучасних викликів та вимог; 4) мотивації державних службовців до ефективної
та результативної трудової діяльності; 5) забезпечення престижності
державної служби в уявленні суспільства та формування концепції «місії
державного службовця»;

удосконалено:
 періодизацію становлення та розвитку державної служби згідно з

критерієм форми державного управління на кожному історичному етапі, яка
включає такі історичні періоди: 1) період зародження і формування основ
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державної служби – XІI–XVII ст.ст.; 2) організація служби в добу
Гетьманщини (XVII–XVIII ст.ст.); 3) служба в органах державної влади в
українських губерніях Російської імперії (XVIII ст. – 1916 р.); 4) державна
служба в радянський період до прийняття Кодексу законів про працю УРСР
(1917–1970 рр.); 5) розвиток державної служби у період становлення сучасного
трудового законодавства (1971–1992 рр.); 6) формування сучасної державної
служби в умовах демократизації суспільних правовідносин в Україні (1993–
2014 рр.); 7) сучасний етап розвитку державної служби як специфічного виду
трудової діяльності (2015 р. – дотепер).

 розуміння трудових правовідносин у сфері державної служби як
врегульованих нормами трудового права суспільних відносин між державним
службовцем та державою в особі уповноважених органів влади чи іншого
суб’єкта трудового права, що мають внутрішній характер та виникають з
приводу праці державного службовця, або ж з приводу нерозривно пов’язаних
з працею такого державного службовця прав та обов’язків кореспондуючих з
відповідними повноваженнями держави, що реалізуються іншими особами, які
випливають із системи трудового права України;

 визначення переліку пропозицій щодо вирішення проблем понятійно-
категоріального апарату державної служби у системі трудових правовідносин,
а саме: чітко визначено взаємоузгоджений зміст таких термінів, як трудові
правовідносини, службові правовідносини, службово-трудові правовідносини,
трудова дисципліна, службова дисципліна, дисциплінарна відповідальність
державного службовця, службова кар’єра;

 формування переліку основних тенденцій розвитку правового
регулювання трудових правовідносин у сфері державної служби є:
1) демократизація правового регулювання; 2) збільшення ролі актів
соціального партнерства у відповідному правовому регулюванні;
3) підвищення рівня диференціації правового регулювання праці державних
службовців; 4) встановлення особливих пільг та гарантій для державних
службовців з подальшою їх раціоналізацією; 5) збільшення гарантій у сфері
оплати праці; 6) врахування міжнародних стандартів та принципів праці у
сфері регулювання трудової діяльності державних службовців, а також
врахування основних стандартів і принципів ЄС;

дістали подальшого розвитку:
 тлумачення поняття державної служби, під якою запропоновано

розуміти професійну, оплачувану службово-трудову діяльність громадян, якій
властиві дві групи правовідносин – службово-трудові, що полягають у
забезпеченні реалізації державним службовцем права на працю, виплати
останньому винагороди за виконання службово-трудових обов’язків, а також
наданні гарантій, і державно-владних правовідносин, які покликані
забезпечувати реалізацію потреб та інтересів держави через виконання
державним службовцем завдань і функцій останньої;
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 розуміння терміну «правове регулювання державної служби за
законодавством у сфері праці» як поширення дії правових норм, які належать
до предмета правового регулювання галузі трудового права, на суспільні
відносини у сфері державної служби з метою їх упорядкування та приведення
у відповідність з положеннями законодавства у сфері праці, за якого
державний службовець набуває статусу найманого працівника, а держава в
особі уповноважених органів та їх посадових осіб – статусу роботодавця, а
також визначається сукупність повноважень, прав та обов’язків та системи
принципів і гарантій такого правового регулювання;

 аналіз основних функцій правового регулювання державної служби за
законодавством у сфері праці, якими є: 1) регулювання правовідносин між
державними службовцями та їх роботодавцями; 2) охорони трудових прав
державних службовців від порушень зі сторони державних органів як
роботодавців; 3) матеріального та соціального забезпечення державних
службовців; 4) забезпечення підвищення ефективності функціонування
державного апарату за рахунок підвищення ефективності праці державних
службовців; 5) збільшення престижу державної служби та соціального статусу
їх працівників, а також забезпечення позитивної оцінки праці державних
службовців суспільством;

 дослідження гарантій правового регулювання державної служби за
законодавством у сфері праці, якими названо такі: 1) гарантії права на
державну службу з урахуванням належних вимог до бажаної посади;
2) гарантії щодо службової кар’єри; 3) гарантії щодо належної оплати праці
державних службовців та соціальні гарантії; 4) гарантії з приводу
притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних
службовців;

 виведено комплексний перелік проблем у сфері реалізації трудових
прав та трудового потенціалу державних службовців, а також шляхів
вирішення кожної з них. До проблем у сфері реалізації трудових прав
державних службовців належать такі: 1) проблема забезпечення права на
страйк; 2) проблема права на участь у профспілці та фактичної можливості
функціонування профспілкових організацій; 3) проблема комплексного
забезпечення трудових прав державних службовців. До проблем у сфері
реалізації трудового потенціалу належать такі: 1) забезпечення об’єктивності
оцінювання результатів службової діяльності державного службовця;
2) необхідність дотримання об’єктивності у преміюванні і зміни підходів до
нього; 3) проблема професійної освіти та підвищення рівня професійного
розвитку державних службовців;

 аргументація, що концептуальними шляхами розвитку правового
регулювання трудових правовідносин у сфері державної служби є:
1) підкреслення на нормативному рівні, що праця державних службовців та
відповідні соціальні гарантії регулюються загальним трудовим
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законодавством, крім випадків, коли Законом України «Про державну службу»
чи іншим спеціальним законодавством, яке регулює питання праці державних
службовців встановлено інше; 2) забезпечення конкурентоспроможності
заробітної плати, справедливого, зокрема недискримінаційного підходу, до
визначення її розміру, а також виконання нею стимулюючої функції;
3) забезпечення професіоналізації державної служби; 4) забезпечення
дотримання стандартів МОП та ЄС у регулювання праці державних
службовців; 5) диференціація праці державних службовців;

 пропозиції щодо запозичення позитивного зарубіжного досвіду у
сфері правового регулювання праці державних службовців, основними з яких є
такі: 1) доповнити статтю 54 Закону України «Про державну службу»
частиною третьою, відповідно до якої «державному службовцю може
надаватися повне або ж часткове фінансування здобуття додаткової освіти у
випадках та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України» (досвід
Франції); 2) доповнити Типове положення про преміювання державних
службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів
(секретаріатів), затверджене наказом Міністерства соціальної політики
України від 13.06.2016 № 646, такими критеріями для розміру премій, як
наявність додаткових експертних знань, особливих методів роботи, знання
іноземних мов тощо (досвід Німеччини); 3) серед цілей освіти та професійного
розвитку представників державної служби визначити вивчення основних
європейських мов (досвід Польщі).

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані:

– у науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження проблем
державної служби у системі трудових правовідносин;

– у правотворчості – з метою розробки нових та удосконалення чинних
нормативно-правових актів з питань регулювання трудової діяльності
державних службовців;

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів
дасть змогу підвищити рівень ефективності праці державних службовців;

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції,
зроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі наукових
конференцій та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як
«Трудове право України», «Проблеми трудового права», «Державна служба»,
у вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та
семінарських занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та
курсантів, при розробці методичних рекомендацій, у процесі підготовки
робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної
літератури.

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в
цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися
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дисертантом на засіданнях кафедри цивільно-правових дисциплін
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а також
були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях:
«Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи
вдосконалення» (м. Київ, 18–19 червня 2015 р.), «Публічне адміністрування
в сфері органів внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня. 2015 р.), «Пріоритетні
проблеми реформування системи законодавства України» (м. Київ, 23–24
липня 2015 р.), «Актуальні проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 28–
29 січня 2016 р.), «Проблеми теорії права і практики правореалізації на
шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 2016 р.), «Теорія і практика
розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 р.), «Інтеграція
юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного
законодавства» (м. Дніпро, 25–26 листопада 2016 р.), «Реформування
національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети»
(м. Одеса, Україна, 20–21 січня 2017 р.), «Актуальні проблеми
реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня
2017 р.), «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України»
(м. Львів, 27–28 січня 2017 р.).

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції
знайшли відображення в одноосібній монографії, шістнадцятьох статтях,
опублікованих у наукових фахових виданнях України, п’ятьох статтях – у
наукових виданнях іншої держави, а також у десяти тезах доповідей і
повідомлень на науково-практичних конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу,
п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 17 підрозділів, висновків, списку
використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить
425 сторінок. Список використаних джерел складається із 403 найменувань і
займає 40 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано
стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет
та методологічні засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову
новизну, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а
також вказано про ступінь апробації результатів дослідження і наявність
публікацій за темою дисертації.

Розділ 1 «Соціально-правова характеристика державної служби у
системі трудових відносин» складається з трьох підрозділів та присвячений
дослідженню методологічних основ дослідження державної служби в системі
трудових відносин, значення і особливостей державної служби в системі
трудових відносин, а також її генезису.
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У підрозділі 1.1 «Методологічні основи дослідження державної служби
в системі трудових відносин» вказано, що діалектичний метод є фундаментом
для дослідження державної служби в системі трудових правовідносин,
оскільки він забезпечує злагодженість і послідовність виявлення об’єктивних
явищ, що стосуються державної служби, а також обґрунтувати доцільність
висунутих тверджень, зокрема щодо віднесення або невіднесення державної
служби до системи трудових правовідносин.

Структурно-функціональний метод у дослідженні державної служби як
трудо-правового інституту передбачає виявлення сутності цієї системи –
інституту державної служби – через призму її функцій та завдань. Такий метод
дозволить з’ясувати функції державних службовців як працівників, що зі свого
боку дозволить констатувати факт віднесення державної служби до системи
трудового права.

Порівняльно-правовий метод дозволяє виявити спільні та відмінні риси,
зокрема між службово-трудовою діяльністю та трудовою діяльністю, що є
важливим моментом у дослідженні державної служби як трудо-правового
інституту.

Використання логіко-семантичного методу у дослідженні державної
служби в системі трудових правовідносин передбачає використання
обґрунтованих висновків та тверджень у процесі формування нових понять,
положень, пропозицій, тверджень тощо.

За допомогою методу документального аналізу у дослідженні державної
служби можна простежити та з’ясувати проблемні питання й прогалини у
правовому регулюванні цього інституту, зокрема проблеми правового
регулювання останнього нормами трудового законодавства. Він дозволить
простежити специфіку нормативного закріплення різних аспектів проходження
службовцем державної служби та проблеми у визначенні правового регулювання.

Історико-правовий метод надасть змогу виявити найбільш істотні
особливості у правовому регулюванні державної служби як явища, що
характерне для трудового права, а також порівняти ці особливості з іншими,
що мали місце в інший історичний період.

Формально-юридичний метод дозволить з’ясувати причини та
передумови до тлумачення інституту державної служби саме як специфічного
виду трудової діяльності. Завдяки формально-юридичному методу можливо
реалізувати загальну мету дослідження державної служби в системі трудових
правовідносин – встановлення сутності та змісту цього виду суспільної
діяльності і співвідношення його з трудовою діяльністю.

У контексті реформування як трудового законодавства, так і
законодавства у сфері державної служби було сформовано конкретний
фундамент для здійснення дослідження державної служби як трудо-правового
інституту. Завдяки наведеному аналізу методологічних основ науковці
отримають реальну можливість у конкретизації щодо дослідження процесів та
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явищ у сфері державної служби, з’ясування її місця в системі трудового права,
а також встановлення правового статусу державного службовця як працівника
тощо.

У підрозділі 1.2 «Поняття, сутність та ознаки державної служби у
системі трудових правовідносин» обґрунтовано, що державна служба є
специфічною формою реалізації права на працю громадянами, якій властиві
певні особливості, зумовлені характером здійснюваної службово-трудової
діяльності, правовим статусом учасників службово-трудових правовідносин та
іншими характеристиками.

Службово-трудові правовідносини, які виникають у сфері державної
служби, є тотожними з трудовими, за участю працівника і роботодавця, однак
у цьому випадку працівником буде виступати державний службовець, а
роботодавцем – держава в особі уповноважених нею органів державної чи
місцевої влади, а також їхніх посадових осіб.

У цих правовідносинах відсутній характер примусу, а тому сторони є
рівними та вільними щодо реалізації своїх прав, свобод та законних інтересів.

Як і будь-який вид суспільно-корисної праці, трудової діяльності,
службово-трудова діяльність має оплачуваний характер, що проявляється у
регулярній виплаті державним службовцям винагороди на сумлінне і
неупереджене виконання ними своїх службово-трудових обов’язків.

Ієрархічна побудова посад дозволяє забезпечити ефективність виконання
службово-трудової діяльності усіма державними службовцями відповідного
органу державної чи місцевої влади.

Поряд з юридичною ретроспективною відповідальністю державного
службовця, яка передбачається галузями адміністративного, трудового,
цивільного й кримінального права, державні службовці несуть ще й позитивну
соціальну відповідальність, яка передбачає безпосереднє й неухильне
дотримання встановлених правових норм і правил, а також засад етики та
моралі.

У підрозділі 1.3 «Генезис державної служби у трудовому праві»
обґрунтовано, що першим етапом є період зародження і формування основ
державної служби – XIІ–XVII ст.ст. Його особливостями є: формування основ
та передумов для становлення державної служби; упорядкування певних
аспектів виконання службово-трудової діяльності, які стосуються саме трудо-
правового статусу державного службовця – останнім виплачується
винагорода, надають гарантії службово-трудової діяльності, зокрема гарантії
стабільності й регулярності останньої.

Другим етапом є організація служби в добу Гетьманщини (XVII–
XVIII ст.ст.). Його особливостями є такі: козацька держава на той момент
представляла собою високорозвинуту, демократичну державу, яка утворювала
ефективні механізми й функціональну державну службу, що складалася з
ієрархічно-побудованої системи посад, які зі свого боку очолювалися кошовим
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отаманом; відбувається позитивне зрушення у сфері оплати праці державних
службовців. Зокрема, керівник державної служби – кошовий отаман –
отримував на той час 70 рублів.

Третім етапом є служба в органах державної влади в українських
губерніях Російської імперії (XVIII ст. – 1916 р.). Його специфіка: приймається
Табель про ранги у 1722 році, в якому забезпечується диференціація
службово-трудових прав і обов’язків посадовців, визначається система оплати
праці останніх тощо; здійснюється політика децентралізації державної влади,
яка регламентувалася в «Грамоте на права и выгоды городам Российской
империи» (1785 р.), де також визначалися різні аспекти службово-трудового
статусу державних службовців, що здійснювали свою службово-трудову
діяльність на місцях.

Четвертим етапом є державна служба в радянський період до прийняття
Кодексу законів про працю УРСР (1917–1970 рр.) і його особливостями є:
правове регулювання державної служби й визнання останньої як специфічного
виду трудової діяльності не відбувається; відбувається затвердження статусу
державних службовців виключно як адміністративно-правового, що значно
звужувало трудові права й гарантії соціального забезпечення державних
службовців.

П’ятим етапом є розвиток державної служби у період становлення
сучасного трудового законодавства (1971–1992 рр.) і він характеризується:
прийняття Кодексу законів про працю УРСР у 1971 році сприяло
врегулюванню трудових прав та гарантій як для усіх працівників, так і для
державних службовців; здобуття незалежності сприяло активізації
демократичних реформ і процес поступового розроблення спеціалізованого
нормативно-правового акта – Закону України «Про державну службу».

Шостим етапом є формування сучасної державної служби в умовах
демократизації суспільних правовідносин в Україні (1993–2014 рр.) і
характеризується таким: Закон України «Про державну службу» фактично
визначив державну службу як специфічний вид трудової діяльності, що
направлений на реалізацію державних завдань та функцій; формуються
самостійні інститути державної служби, такі як оплата праці, дисциплінарна
відповідальність державних службовців, навчання, підготовка, перепідготовка
та підвищення кваліфікації тощо, шляхом прийняття низки підзаконних
нормативно-правових актів. Окрім того, визначено напрями щодо
удосконалення системи оплати праці державних службовців та створення й
надання їх стимулюючих виплат і доплат.

Сьомим етапом є сучасний стан розвитку державної служби як
специфічного виду трудової діяльності (2015 р. – дотепер), специфікою якого є
активні реформативні зрушення, що характеризуються наданням службово-
трудовій діяльності проєвропейського характеру, забезпеченням державних
службовців правами та гарантіями, що фактично зрівняли їх положення з усіма
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іншими працівниками відповідно до прийнятого у 2015 році Закону України
«Про державну службу»

Розділ 2 «Функціональна основа державної служби у системі
трудових відносин» складається з чотирьох підрозділів та присвячений
аналізу сучасного стану правового регулювання державної служби за
законодавством у сфері праці, принципів, завдань, функцій і гарантій такого
регулювання.

У підрозділі 2.1 «Сучасний стан правового регулювання державної
служби за законодавством у сфері праці» встановлено, що прийняття нового
Закону України «Про державну службу» покращило правове регулювання
державної служби за законодавством у сфері праці у таких аспектах: 1) більш
детально визначено суб’єктів, на яких поширюється його положення з
відповідним правовим регулюванням. Це є вкрай важливим аспектом, оскільки
детальне правове регулювання суб’єктного складу дозволяє уникнути
суперечностей щодо відповідного статусу, який, між іншим, також визначає
поширення на відповідних осіб спеціальних положень трудового
законодавства в частині особливостей відповідних трудових правовідносин;
2) кардинально більш якісно врегульовані підстави та процедури вступу на
державну службу. Новелами, які можна підкреслити у новому правовому
регулюванні, є встановлення можливості участі представників громадськості у
конкурсних комісіях, більш широкі компетенційні вимоги до кандидатів на
зайняття державної служби, встановлення більш якісної системи оцінювання
кандидатів, забезпечення нових підходів до проведення конкурсів та
визначення їх результатів тощо; 3) змінено підхід до правового регулювання
системи оплати праці. Якщо згідно з попереднім Законом «Про державну
службу» більшу частину заробітної плати становили надбавки до окладу та
премії, то згідно з новими положеннями такий оклад є більш фіксованим, а
преміювання не повинно перевищувати визначену у законодавстві величину;
4) запроваджено якісно новий спеціальний інститут дисциплінарної та
матеріальної відповідальності державних службовців. Наведений Закон
детально врегульовує заходи, підстави та процедуру притягнення до
дисциплінарної відповідальності, а також врегульовує основи матеріально-
правової відповідальності. У цьому плані законодавчий акт є кроком вперед
для встановлення ефективного механізму притягнення винних державних
службовців до відповідальності, а також гарантій дотримання прав таких осіб
у процесі здійснення дисциплінарних проваджень щодо останніх; 5) набули
більш якісного правового регулювання окремі права державних службовців як
суб’єктів трудових правовідносин. Ці права є деталізованими у відповідному
новому Законі та становлять систему суб’єктивних прав та їхніх гарантій,
забезпечуючи захист праці такої особи від порушень з боку керівництва.

У підрозділі 2.2 «Принципи правового регулювання державної служби
за законодавством у сфері праці» підкреслено, що принципи правового
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регулювання державної служби за законодавством у сфері праці –
сукупність загально-правових, галузевих, міжгалузевих та інституційних
принципів права – керівних основоположних універсальних
загальноприйнятих ідей та положень, які існують як у правових нормах, так
і в уявленні суб’єктів права про належність правовідносин у цій сфері,
визначають їхній характер та спрямування правового регулювання,
забезпечують стабільність та сутнісну спрямованість трудових
правовідносин за участю державних службовців.

До системи принципів правового регулювання державної служби за
законодавством у сфері праці входять: 1) загально-правові принципи права;
2) міжгалузеві принципи права; 3) галузеві принципи трудового права;
4) галузеві принципи адміністративного права; 5) спеціальні принципи
державної служби як інституту адміністративного права; 6) особливі
принципи правового регулювання державної служби за законодавством у
сфері праці.

Встановлено, що визначальну роль у предметі впливу відіграють саме
принципи трудового законодавства з урахуванням особливостей, які
визначаються принципами адміністративного права.

У підрозділі 2.3 «Завдання та функції правового регулювання державної
служби за законодавством у сфері праці» визначено, що завданнями
правового регулювання державної служби за законодавством у сфері праці є ті
основні цілі, соціально-правові блага та цінності, що проявляються у стані
правовідносин і становищі їхніх суб’єктів, що намагається досягнути суб’єкт
правотворення, приймаючи ті чи інші нормативно-правові акти трудового
законодавства чи локально-правового характеру.

Основними завданнями правового регулювання державної служби за
законодавством у сфері праці є: 1) зменшення кількості порушень трудових
прав державних службовців; 2) підвищення продуктивності праці за рахунок
правового заохочення та відповідальності; 3) підвищення кваліфікованості та
ефективності праці державних службовців, забезпечення духу здорової
конкуренції; 4) підвищення якості функціонування державного апарату за
рахунок стабільності трудових правовідносин та високої продуктивності
праці; 5) забезпечення наявності висококваліфікованих, патріотичних та
фахових кадрів, їх подальше переведення на вищі посади.

Функції правового регулювання державної служби за законодавством у
сфері праці – зовнішній механізм прояву норм трудового права з приводу
впливу на відносини між державним службовцем як найманим працівником та
державним органом як роботодавцем, у якому реалізується основна роль та
завдання правового інституту державної служби щодо праці державних
службовців зокрема та трудового права загалом.

У підрозділі 2.4 «Система гарантій правового регулювання державної
служби за законодавством у сфері праці» встановлено, що системою гарантій
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правового регулювання державної служби за законодавством про працю є
взаємопов’язана структурно-логічними елементами сукупність норм права, які
встановлюють або ж самі є засобами забезпечення правопорядку у сфері
трудових відносин на державній службі та суб’єктивних прав державних
службовців або ж механізмом реалізації правового регулювання державної
служби за законодавством у сфері праці.

Доведено, що система правових гарантій правового регулювання
державної служби за законодавством у сфері праці має таку структуру:
1) загальноправові гарантії; 2) галузеві гарантії трудового права; 3) гарантії
інститутів трудового права; 4) особливі гарантії правового регулювання
державної служби за законодавством у сфері праці.

Виділено такі основні особливі гарантії правового регулювання
державної служби за законодавством у сфері праці: гарантії права на державну
службу з урахуванням належних вимог до бажаної посади; гарантії щодо
службової кар’єри; гарантії щодо належної оплати праці державних
службовців та соціальні гарантії; гарантії з приводу притягнення до
дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців. Ці
сукупності гарантій, які випливають з окремих спеціальних інститутів
регулювання особливостей трудових правовідносин та механізми їх
застосування стосуються виключно регулювання праці державних службовців,
тобто до предмета гарантування останніх не входять жодні інші
правовідносини та норми.

Розділ 3 «Зміст трудових правовідносин у сфері державної служби»
складається з чотирьох підрозділів та присвячений дослідженню поняття,
особливостей та видів трудових правовідносин у сфері державної служби,
специфіці їх виникнення, розвитку і припинення, а також суб’єктам таких
правовідносин.

У підрозділі 3.1 «Поняття та особливості трудових правовідносин у
сфері державної служби» вказано, що трудові правовідносини у сфері
державної служби – врегульовані нормами трудового права суспільні
відносини між державним службовцем та державою в особі уповноважених
органів влади чи іншого суб’єкта трудового права, що мають внутрішній
характер та виникають з приводу праці державного службовця, або ж з
приводу нерозривно пов’язаних з працею такого державного службовця прав
та обов’язків, кореспондуючих з відповідними повноваженнями держави, що
реалізуються іншими особами, які випливають із системи трудового права
України.

Перелік особливостей трудових правовідносин у сфері державної
служби характеризується такою сукупністю рис: суворе обмеження
корупційних діянь; вимоги до поведінки державних службовців, які повинні
бути дотримані як в робочий час, так і за його межами; законодавчі
повноваження з приводу управління органом, у якому працює державний
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службовець; похідні зобов’язання з приводу декларування майна;
встановлення певних обмежень щодо захисту приватності; поєднання
державної служби з перманентним підвищенням компетентності.

У підрозділі 3.2 «Класифікація трудових правовідносин у сфері
державної служби» виявлено, що за правовою природою трудові
правовідносини у сфері державної служби поділяються на: трудові
правовідносини у сфері державної служби; взаємопов’язані з трудовими
правовідносинами у сфері державної служби.

Під праворозуміння правовідносин у сфері державної служби не
підпадає спектр правовідносин, які існують у межах державної служби, проте
за природою не є трудовими правовідносинами. До них, наприклад, відносимо
соціально-забезпечувальні правовідносини державних службовців,
правовідносини щодо судового розгляду спорів, які виникають з приводу
праці державних службовців, правовідносини щодо притягнення державних
службовців до відповідальності за порушення своїх обов’язків тощо. Увесь
деталізований спектр таких правовідносин перерахувати буде доволі складно,
однак він випливатиме зі змістовного поділу правовідносин, які не належать
до суто трудових.

За ознаками взаємозв’язку з трудовими правовідносинами,
правовідносини у сфері державної служби поділяються на: правовідносини,
що пов’язані з реалізацією службових повноважень у державній службі та з
трудовими правовідносинами (дисциплінарні провадження, провадження
державним органом щодо притягнення до матеріальної відповідальності
тощо); правовідносини, що пов’язані з реалізацією публічно-правових
повноважень державними службовцями, однак нерозривно супроводжують
трудові правовідносини (соціально-забезпечувальні правовідносини,
правовідносини із матеріального забезпечення державних службовців тощо);
правовідносини, що виникають із підстав, які мали місце у межах трудових
правовідносин у сфері державної служби, проте не мають за природою тісного
взаємозв’язку з суто трудовими правовідносинами (адміністративно-
процесуальні й цивільно-процесуальні правовідносини, правовідносини з
приводу адміністративної відповідальності, кримінальні правовідносини
тощо).

У підрозділі 3.3 «Особливості виникнення, розвитку та припинення
трудових правовідносин у сфері державної служби» вказано, що
особливостями виникнення трудових правовідносин у сфері державної
служби є: обов’язковість проходження відкритого (крім випадків проведення
закритого конкурсу у зв’язку з державною таємницею) конкурсу за
формально визначеними встановленими правилами; проходження
антикорупційної перевірки та перевірки з інших підстав на основі
законодавства у сфері люстрації; обов’язок складення Присяги державного
службовця як обов’язкової вимоги вступу на державну службу; наявність
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інституту відкладеного права другого за результатами конкурсу кандидата на
зайняття вакантної посади державної служби; перемога в конкурсі або ж
реалізація відкладеного права другого за результатами конкурсу кандидата є
підставами для укладення трудового договору та/або видання
адміністративного акта – наказу про прийняття на державну службу;
призначення на посаду є завершальним етапом правовідносин з приводу
прийняття особи на державну службу та початковим щодо її проходження та
виникнення трудових правовідносин з приводу безпосереднього виконання
трудової функції.

Особливостями розвитку трудових правовідносин у сфері державної
служби визначено: існування рангів як спеціальних звань, які визначають
положення особи у системі державної служби; взаємообумовленість
присвоєння рангу державному службовцю категорією займаної посади;
взаємообумовленість присвоєння рангу державному службовцю стажем праці
у сфері державної служби, сумлінним виконанням своїх обов’язків та
результативністю; ранг, категорія посади, призначені винагороди, умови праці
та їх зміна в позитивну сторону є мірою просування державного службовця по
службі; перманентне підвищення рівня особистої компетенції.

Особливостями припинення трудових правовідносин у сфері державної
служби є: наявність спеціальних підстав припинення трудових правовідносин;
юридична визначеність у регулюванні припинення трудових правовідносин як
заходу дисциплінарної відповідальності.

У підрозділі 3.4 «Суб’єкти трудових правовідносин у сфері державної
служби» встановлено, що відповідна сукупність прав і обов’язків державного
службовця хоч і випливає в основному із публічно-правової сфери, однак
повинна трактуватися як невід’ємний елемент його трудової функції. Адже
саме виконання відповідних загальних обов’язків утворює зміст трудової
діяльності державних службовців поряд з відповідними спеціальними
зобов’язаннями.

Держава як роботодавець у правовідносинах з найманим працівником
діє від імені чітко окреслених в законодавстві уповноважених осіб.
Визначаючи суб’єктів, які прямо чи опосередковано представляють державу у
правовідносинах з державним органом, Закон України «Про державну
службу» описує трьох суб’єктів: безпосередній керівник; керівник державної
служби в державному органі; суб’єкт призначення.

Особливими спеціальними суб’єктами, що вступають в трудові
правовідносини з широкої точки зору без урахування взаємовідносин з
приводу виконання праці, є: дисциплінарна комісія з розгляду трудових
справ; загальні збори (конференція) державних службовців державного
органу.

Виходячи із широкого розуміння системи трудових правовідносин у
сфері державної служби, найманим працівником чи пов’язаною статусом із



18

ним особою є: державний службовець; претендент на зайняття вакантної
посади у сфері державної служби; особа, яка припинила державну службу.

Розділ 4 «Проблеми державної служби у системі трудових відносин»
складається із трьох підрозділів та присвячений з’ясуванню проблем
понятійно-категоріального апарату державної служби у системі трудових
відносин, проблем забезпечення трудових прав державних службовців та
реалізації їх трудового потенціалу, проблем притягнення до відповідальності
державних службовців, а також напрямам їх вирішення.

У підрозділі 4.1 «Проблеми понятійно-категоріального апарату
державної служби у системі трудових відносин», розглядаючи проблеми
понятійно-категоріального апарату державної служби у системі трудових
правовідносин, запропоновано такі визначення й підходи:

1) трудові правовідносини – це урегульовані нормами права суспільні
відносини між працівником та роботодавцем з приводу використання найманої
праці шляхом виконання трудової функції, встановлення й припинення
трудових правовідносин та реалізації усієї сукупності супутніх прав найманого
працівника та повноважень роботодавця, які пов’язані з використанням
найманої праці, у тому числі правовідносини за участі колективних суб’єктів
та уповноважених державних органів;

2) термін «службові правовідносини» включає не лише трудові
правовідносини, а й визначає адміністративні правовідносини, у межах яких
реалізується організація публічної адміністрації; з урахуванням
неоднозначності в трактуванні поняття «службові правовідносини»
правовідносини більшою мірою доцільно використовувати саме термін
«службово-трудові правовідносини»;

3) службово-трудові правовідносини – особливий вид правовідносин,
який врегульований положеннями адміністративного й трудового права,
виникає між державними службовцями й державою в особі уповноважених
органів та їхніх посадових осіб, кожен з яких перебуває у статусі працівника та
роботодавця, а в окремих випадках і між іншими, змістом яких є реалізація
трудових прав та обов’язків працівника та кореспондуючих прав та обов’язків
роботодавця, а також суміжних правомочностей, які пов’язані з виконанням
трудової функції державних службовців, яка полягає у реалізації ними
адміністративних повноважень;

4) трудова дисципліна – фактичний стан, або ж вимоги, які полягають у
дотриманні внутрішніх правил виробництва й праці, що діють у роботодавця, а
також сумлінне виконання покладених на особу трудових обов’язків, які
визначені трудовим договором та можуть бути деталізовані у внутрішніх актах
роботодавця;

5) службова дисципліна – фактичний стан, або ж вимоги, які полягають у
дотриманні державним службовцем вимог законодавства, правил етичної
поведінки, усіх законодавчих заборон та обмежень для такого службовця,



19

правил службового розпорядку, а також сумлінне виконання покладених на
службовця трудових обов’язків;

6) дисциплінарна відповідальність державного службовця – особливий
вид юридичної відповідальності, який застосовується до державного
службовця за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків,
визначених законодавством та локальними актами, порушення правил
етичної поведінки, невиконання інших законодавчих вимог чи обмежень і
полягає у застосуванні заходів дисциплінарного стягнення у вигляді
стягнень, що передбачені законодавством за відповідні види
дисциплінарних проступків;

7) службова кар’єра – процес просування по службі, який полягає у
зайнятті більш привабливих посад, зокрема керівних, отримання вищого рангу
державного службовця та зайняття посади з відповідними категоріями,
здійснення професійного навчання й розвитку, набуття права на доплати за
стажем на державній службі чи інших підставах на перманентних засадах.

У підрозділі 4.2 «Проблеми забезпечення трудових прав державних
службовців та реалізації їх трудового потенціалу» визначено такі шляхи
вирішення проблем у сфері реалізації трудових прав державних службовців:

1) забезпечення права на страйк.
Запропоновано частину п’яту статті 10 Закону України «Про державну

службу» змінити таким положенням: «Державним службовцям дозволяється
брати участь у страйку виключно у випадку, якщо це не завдасть істотної
шкоди функціонуванню державного апарату, зокрема, що надавані державою
послуги та здійснення інших функцій буде виконуватись хоча б мінімальною
кількістю державних службовців. Положення цієї статті не поширюється на
службовців правоохоронних органів, якщо такий страйк може завдати істотної
шкоди громадському порядку та безпеці»;

2) забезпечення права на участь у профспілці та фактичної можливості
функціонування профспілкових організацій.

Запропоновано на рівні законодавства врегулювати забезпечення
функціонування профспілок різних рівнів, зокрема встановити обов’язкові
додаткові гарантії для членів профспілок державних службовців, а також
передбачити забезпечення профспілкових організацій приміщенням й
засобами для ведення своєї діяльності;

3) комплексне забезпечення трудових прав державних службовців.
Запропоновано створити у межах Національного агентства України з

питань державної служби, спеціального відділу, основним завданням якого
було б здійснювати моніторинг стану дотримання основних прав державних
службовців та розроблення заходів щодо підвищення стандартів у сфері
забезпечення трудових прав.

Визначено такі напрями вирішення проблем у сфері реалізації трудового
потенціалу:
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1) забезпечення об’єктивності оцінювання результатів службової
діяльності державного службовця.

Запропоновано у тих випадках, де це можливо, розробити деталізовані й
стандартизовані методики оцінювання, які б якнайбільшою мірою позбавляли
таке оцінювання суб’єктивності, зокрема дозволяли б здійснити оцінювання
державних службовців за результатами аналогічної чи співмірної діяльності;

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

Запропоновано розділ ІІ Типового положення про преміювання
державних службовців органів державної влади, інших державних органів,
їхніх апаратів (секретаріатів) доповнити пунктом 5, відповідно до якого:
«Преміювання у державному органі повинно відповідати принципу
об’єктивності й співмірності з результатами діяльності державного службовця
та його суспільно корисного внеску. Недотримання цих принципів є підставою
для визнання положення про преміювання відповідного державного органу чи
його окремих елементів недійсним та/або визнання недійсним рішення
керівника державного органу про преміювання».

За умови чіткого дотримання принципу повної відповідності системи
преміювання об’єктивно оціненим результатам праці обмеження у
преміюванні запропоновано зменшити.

Запропоновано змінити підхід до визначення розміру премій на прикладі
премій у державній виконавчій службі з урахуванням пропозицій зміни
існуючої моделі;

3) проблема професійної освіти та підвищення рівня професійного
розвитку державних службовців.

Наголошено на важливості належного організаційно-методологічного
забезпечення професійної підготовки державних службовців та підвищення
рівня їхньої професійної компетентності, так щоб відповідні процеси були
ефективними.

У підрозділі 4.3 «Проблеми притягнення до дисциплінарної та
матеріальної відповідальності державних службовців» окреслено два
магістральні напрями проблем відповідальності державних службовців –
забезпечення прав, свобод та законних інтересів державних службовців у
процесі здійснення проваджень щодо притягнення останніх до
дисциплінарної відповідальності, а також забезпечення ефективності
інституційно-правової системи дисциплінарної відповідальності, яка б
забезпечила реалізацію принципу невідворотності покарання у службово-
трудових правовідносинах.

Виділено такі шляхи вирішення проблем дисциплінарної
відповідальності державних службовців:

1) порушення принципу єдиного співмірного правового регулювання
дисциплінарної відповідальності різних категорій державних службовців,
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зокрема щодо захисту прав, свобод та законних інтересів державних
службовців у процесі притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Запропоновано забезпечити дотримання принципу єдності й
диференціації з урахуванням застережень так. Враховуючи виключення зі
сфери дії Закону України «Про державну службу» правового регулювання
окремих категорій службовців, відповідну концепцію єдності й диференціації
у правовому регулюванні дисциплінарної відповідальності державних
службовців можливо реалізувати шляхом встановлення у спеціальних
законодавчих актах посилання на те, що до дисциплінарної відповідальності
застосовуються положення Закону України «Про державну службу» включно з
особливостями, встановленими у цьому законодавчому акті. При цьому
диференціація може бути вчинена як шляхом деталізації положень Закону
України «Про державну службу» в спеціальних законах та законодавчих актах,
так і шляхом встановлення кардинально іншої процедури чи іншого підходу
до регулювання питань дисциплінарної відповідальності;

2) відсутність деталізації вичерпного переліку підстав дисциплінарної
відповідальності.

Доведено, що в кінцевому результаті система дисциплінарної
відповідальності та склад дисциплінарних проступків повинні бути побудовані
таким чином, щоб особа, перебуваючи у статусі державного службовця, змогла
передбачити, за які діяння, рішення чи інші порушення їй загрожує дисциплінарна
відповідальність та відповідний рівень дисциплінарного стягнення.

Підкреслено, що Закон України «Про державну службу» повинен
містити положення про те, що склади дисциплінарних проступків та їхня
тяжкість можуть бути деталізовані на рівні законів, підзаконних нормативно-
правових актів та внутрішніх положень про дисципліну;

3) недостатній рівень конкретизації у питаннях диференціації
дисциплінарних проступків залежно від їх складності.

Запропоновано визначити на законодавчому рівні складні дисциплінарні
проступки та незначні дисциплінарні проступки, на підставі яких
диференціюватимуться заходи дисциплінарних стягнень.

Визначено такі напрями вирішення проблем матеріальної
відповідальності державних службовців:

1) визначення конкретних засад розмежування правового регулювання
матеріальної відповідальності різними нормативно-правовими актами.

Запропоновано у Законі України «Про державну службу» встановити
положення, які чітко вказували б на те, у якій частині застосовуються
положення КЗпП чи нового ТК України до регулювання матеріальної
відповідальності державних службовців, зокрема у визначенні підстав і
розміру матеріальної відповідальності, суб’єктивної сторони вчинюваного
дисциплінарного проступку, інших загальних аспектів. Натомість у
спеціальному законодавстві щодо окремих категорій державних службовців,
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наприклад прокурорів у Законі України «Про прокуратуру», здійснити
посилання на те, що основи матеріальної відповідальності цієї категорії
державних службовців регулюються відповідним законом;

2) проблеми відсутності поняття вини у матеріальній та дисциплінарній
відповідальності.

Запропоновано доповнити положення частини другої статті 248 ТК
України формулюванням «такий рівень сумлінності, який вимагався від нього
… та реально міг бути дотриманим». Це виключило б можливість керівника
державної служби спекулювати самим лише посиланням на те, що вимагається
максимальний рівень сумлінності від громадянина, який проходить державну
службу;

3) проблема форми вини у матеріальній відповідальності державних
службовців.

Підкреслено необхідність обрання загальної концепції, згідно з якою
матеріальна відповідальність застосовується виключно у випадках умисних
проступків, або ж поширення на державних службовців матеріальної
відповідальності, зокрема і за неумисні порушення. Однак остання пропозиція
потребує додаткових механізмів захисту працівників державної служби,
наприклад встановлення обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності окремих категорій державних службовців.

Запропоновано статтю 80 Закону України «Про державну службу»
доповнити положенням частини четвертої такого змісту: «державні службовці,
посади яких відносяться до категорій «А» та «Б», у разі застосування зворотної
вимоги (регресу) несуть матеріальну відповідальність також за шкоду, яка
заподіяна необережними протиправними діями або бездіяльністю та умисним
чи необережним неналежним виконанням своїх обов’язків»;

4) проблема визначення розміру відшкодування матеріальної шкоди.
Запропоновано прийняти конкретні положення, які б стали основою для

визначення розміру матеріальної допомоги, у тому числі його зменшення.
Зокрема, доповнити частину четверту статті 81 Закону України таким
положенням: «Підстави й порядок зменшення розміру матеріальної
відповідальності державних службовців встановлюються Кабінетом Міністрів
України» з подальшим розробленням відповідного Положення;

5) проблеми єдиного законодавчого підходу до визначення природи
матеріальної відповідальності державних службовців та відповідного
регулювання.

Запропоновано виробити єдиний підхід до визначення правової природи
матеріальної відповідальності та усунути випадки, коли один вид
відповідальності регулюється окремими законодавчими актами, положення
яких є несумісними одні з одними.

Розділ 5 «Оптимізація державної служби у системі трудових
відносин» складається з трьох підрозділів та присвячений дослідженню
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шляхів удосконалення правового регулювання державної служби за
законодавством у сфері праці, тенденцій їхнього подальшого розвитку, а
також аспекту запозичення в Україну позитивного зарубіжного досвіду у цій
царині.

У підрозділі 5.1 «Шляхи удосконалення правового регулювання
державної служби за законодавством у сфері праці» підкреслено, що
положення нового Закону України «Про державну службу» значною мірою
наближають до виконання поставлених у концепції цілей, однак у системі
оплати праці залишається ще багато проблем. Зокрема, це стосується питання
її конкурентоспроможності та можливості стимулювати висококваліфікованих
працівників до реалізації кар’єри у сфері державної служби та утримання
досвідчених кадрів на державній службі надалі.

Відповідно потрібно визначити забезпечення конкурентоспроможності
заробітної плати, справедливого, зокрема недискримінаційного, підходу до
визначення її розміру, а також виконання нею стимулюючої функції –
одним з важливих концептуальних шляхів розвитку трудового
законодавства.

Констатовано, що Закон України «Про державну службу» встановлює
належну правову основу, яка повинна забезпечити підвищення професійного
рівня розвитку державних службовців, а також кваліфікаційні вимоги для
претендентів на зайняття посад у сфері державної служби. Однак подальше
забезпечення професіоналізації державної служби повинно бути забезпечене
на підзаконному та організаційно-правовому рівнях. Сама ж професіоналізація
державної служби в Україні безумовно залишається актуальним шляхом
розвитку трудового законодавства України.

У підрозділі 5.2 «Тенденції подальшого розвитку правового регулювання
державної служби за законодавством у сфері праці» відмічено, що питання
державної служби не меншою мірою повинно бути врегульовані актами
соціального партнерства. З цією метою доцільно почати загальномасштабний
діалог між найбільш представницькими профспілковими органами державних
службовців та відповідними органами державної влади.

Тому проблема забезпечення фактичної незалежності профспілкових
організацій залишається актуальною. Її неможливо не врахувати при
дослідженні основних тенденцій розвитку правового регулювання праці
державних службовців.

У контексті державної служби держава ще виступає у правовідносинах
як роботодавець. Таким чином, остання стає повним регулятором усього
процесу, у тому числі соціального партнерства. Це зумовлює особливу
необхідність у забезпеченні незалежності функціонування професійних
організацій державних службовців. З іншого боку, держава повинна
виступати гарантом належного забезпечення трудових прав та законних
інтересів державних службовців, встановлюючи законодавчі пільги й
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переваги для такої категорії найманих працівників, які реалізовуватимуться
за рахунок коштів державного бюджету. Таким чином, вважаємо, що надалі
буде зберігатися тенденція до встановлення різного роду пільг для державних
службовців.

Загальна тенденція до скорочення соціальних пільг, яка зумовлена
відсутністю фінансового підґрунтя для їх забезпечення, не буде мати такого
впливу на інтереси державних службовців. І все ж певну раціоналізацію
системи пільг та трудових гарантій щодо державних службовців, на нашу
думку, варто очікувати. Це буде однією з важливих тенденцій розвитку
трудового законодавства.

Зазначено, що рівень посадових окладів державних службовців на рівні
Закону визначений лише щодо окремих категорій працівників, праця яких
врегульовується спеціальними актами законодавства. Натомість загальний
рівень посадових окладів як основи оплати праці врегульовується на рівні
постанов Кабінету Міністрів України. З огляду на необхідність стабільності
державної служби та багатьох зауважень науковців з цього приводу вважаємо,
що надалі буде наявною тенденція до збільшення рівня гарантування системи
оплати праці у сфері державної служби України.

У підрозділі 5.3 «Європейська інтеграція та врахування зарубіжного
досвіду державної служби за законодавством у сфері праці», на основі
дослідження досвіду Польщі щодо правового регулювання трудових
правовідносин у межах державної служби визначено такі основні напрями
його запозичення для України: 1) запозичити практичну й цільову
спрямованість професійного навчання й підвищення кваліфікації державних
службовців, що включає підняття практично-прикладних та особистісних
якостей державного службовця; 2) визначення основних принципів державної
служби та їх деталізації на рівні окремого законодавчого акта; 3) серед цілей
освіти та професійного розвитку представників державної служби визначити
вивчення основних європейських мов; 4) встановити на нормативному рівні
обов’язкові критерії оцінювання державних службовців, серед яких
використання професійних знань та професійний розвиток; ретельність;
організація праці та спрямованість на поставлені цілі; співробітництво з
іншими особами; спілкування; при цьому відповідні критерії повинні бути
деталізованими.

Резюмуючи за результатами аналізу досвіду Німеччини у регулюванні
трудових правовідносин у сфері державної служби, пропонуємо таке:
1) забезпечити на рівні законодавчого й підзаконного нормативно-правового
регулювання підхід, відповідно до якого встановлюються базові вимоги щодо
рівня компетентності державного службовця тієї чи іншої категорії;
2) встановити диференціацію моделей оплати праці залежно від розрізу різних
професійних груп державних службовців, оплата праці яких регулюється
базовим законом; 3) змінити формулювання положення частини першої статті
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50 Закону України «Про державну службу» так: «Держава забезпечує гідну
оплати праці державних службовців для забезпечення гідного рівня життя
державного службовця та членів його сім’ї, професійного виконання
посадових обов’язків. Оплата праці повинна заохочувати державних
службовців до результативної, ефективної, доброчесної та ініціативної
роботи»; 4) доповнити Типове положення про преміювання державних
службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів
(секретаріатів), затверджене наказом Міністерства соціальної політики
України від 13.06.2016 № 646, такими критеріями для розміру премій, як
наявність додаткових експертних знань, особливих методів роботи, знання
іноземних мов тощо.

Аналіз досвіду Франції у регулюванні державної служби законодавством
у сфері праці дозволяє зробити такі пропозиції: 1) обговорити можливість
запровадження системи доплат за наявність неповнолітніх дітей на утриманні.
2) доповнити статтю 54 Закону України «Про державну службу» частиною
третьою, відповідно до якої «державному службовцю може надаватися повне
або ж часткове фінансування здобуття додаткової освіти у випадках та в
порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України».

ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й
нове вирішення наукового завдання, яке полягало в тому, щоб на підставі
аналізу чинного національного й зарубіжного законодавства розкрити
проблеми державної служби у системі трудових відносин, а також розробити
пропозиції щодо їх вирішення. За результатами дослідження сформульовано
нижченаведені основні висновки.

1. В основу методології дослідження питання державної служби як
складової трудових правовідносин покладено такі методи: діалектичний
метод; системно-структурний метод; системно-функціональний метод;
порівняльно-правовий метод; логіко-семантичний метод; метод
документального аналізу; історико-правовий метод; формально-юридичний
метод.

2. Державна служба – це професійна, оплачувана службово-трудова
діяльність громадян, якій властиві дві групи правовідносин – службово-
трудові, що полягають у забезпеченні реалізації державним службовцем права
на працю, виплати останньому винагороди за виконання службово-трудових
обов’язків, а також наданні гарантій, і державно-владні правовідносини, які
покликані забезпечувати реалізацію потреб та інтересів держави через
виконання державним службовцем завдань і функцій останньої.

Ознаками державної служби як складової системи трудових
правовідносин є такі: роботодавцем у правовідносинах у сфері державної
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служби виступає держава; вольовий характер державної служби;
оплачуваність державної служби; наявність чіткої системи державних посад,
на яких громадяни здійснюють свою службово-трудову діяльність; підвищена
соціальна відповідальність у процесі реалізації громадянами права на доступ
до державної служби.

3. Генезис становлення та розвитку державної служби, враховуючи
критерій форми державного управління на кожному історичному етапі,
включає такі історичні періоди: 1) період зародження і формування основ
державної служби – XІI–XVII ст.ст.; 2) організація служби в добу
Гетьманщини (XVII–XVIII ст.ст.); 3) служба в органах державної влади в
українських губерніях Російської імперії (XVIII ст. – 1916 р.); 4) державна
служба в радянський період до прийняття Кодексу законів про працю УРСР
(1917–1970 рр.); 5) розвиток державної служби у період становлення сучасного
трудового законодавства (1971–1992 рр.); 6) формування сучасної державної
служби в умовах демократизації суспільних правовідносин в Україні (1993–
2014 рр.); 7) сучасний стан розвитку державної служби як специфічного виду
трудової діяльності (2015 р. – дотепер).

4. Правове регулювання державної служби за законодавством у сфері
праці – поширення дії правових норм, які належать до предмета правового
регулювання галузі трудового права, на суспільні відносини у сфері державної
служби з метою їх упорядкування та приведення у відповідність з
положеннями законодавства у сфері праці, за якого державний службовець
набуває статусу найманого працівника, а держава в особі уповноважених
органів та їхніх посадових осіб – статусу роботодавця, а також визначається
сукупність повноважень, прав та обов’язків та системи принципів і гарантій
такого правового регулювання.

5. До системи принципів правового регулювання державної служби за
законодавством у сфері праці входять: 1) загальноправові принципи права;
2) міжгалузеві принципи права; 3) галузеві принципи трудового права;
4) галузеві принципи адміністративного права; 5) спеціальні принципи
державної служби як інституту адміністративного права; 6) особливі
принципи правового регулювання державної служби за законодавством у
сфері праці.

6. Основними завданнями правового регулювання державної служби за
законодавством у сфері праці є: 1) зменшення кількості порушень трудових
прав державних службовців; 2) підвищення продуктивності праці за рахунок
правового заохочення та відповідальності; 3) підвищення кваліфікованості та
ефективності праці державних службовців, забезпечення духу здорової
конкуренції; 4) підвищення якості функціонування державного апарату за
рахунок стабільності трудових правовідносин та високої продуктивності
праці; 5) забезпечення наявності висококваліфікованих, патріотичних та
фахових кадрів, їх подальше переведення на вищі посади.
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Основними функціями правового регулювання державної служби за
законодавством у сфері праці є: 1) регулювання правовідносин між
державними службовцями та їхніми роботодавцями; 2) охорона трудових прав
державних службовців від порушень з боку державних органів як
роботодавців; 3) матеріального та соціального забезпечення державних
службовців; 4) забезпечення підвищення ефективності функціонування
державного апарату за рахунок підвищення ефективності праці державних
службовців; 5) забезпечення збільшення престижу державної служби та
соціального статусу їхніх працівників, а також забезпечення позитивної оцінки
праці державних службовців суспільством.

7. Головними гарантіями правового регулювання державної служби за
законодавством у сфері праці є: 1) гарантії права на державну службу з
урахуванням належних вимог до бажаної посади; 2) гарантії щодо службової
кар’єри; 3) гарантії щодо належної оплати праці  державних службовців та
соціальні гарантії; 4) гарантії з приводу притягнення до дисциплінарної та
матеріальної відповідальності державних службовців.

8. Трудові правовідносини у сфері державної служби – врегульовані
нормами трудового права суспільні відносини між державним службовцем та
державою в особі уповноважених органів влади чи іншого суб’єкта трудового
права, що мають внутрішній характер та виникають з приводу праці
державного службовця або ж з приводу нерозривно пов’язаних з працею
такого державного службовця прав та обов’язків, кореспондуючих з
відповідними повноваженнями держави, що реалізуються іншими особами, які
випливають із системи трудового права України.

Запропоновано поряд з іншими рисами трудових правовідносин у сфері
державної служби доповнити характеристику такими: суворе обмеження
корупційних діянь; вимоги до поведінки державних службовців, які повинні
бути дотримані як в робочий час, так і за його межами; законодавчі
повноваження з приводу управління органом, у якому працює державний
службовець; похідні зобов’язання з приводу декларування майна;
встановлення певних обмежень щодо захисту приватності; поєднання
державної служби з перманентним підвищенням компетентності.

9. Особливостями виникнення трудових правовідносин у сфері
державної служби є: обов’язковість проходження відкритого (крім випадків
проведення закритого конкурсу у зв’язку з державною таємницею) конкурсу за
формально визначеними встановленими правилами; проходження
антикорупційної перевірки та перевірки з інших підстав на основі
законодавства у сфері люстрації; обов’язок складення Присяги державного
службовця як обов’язкової вимоги вступу на державну службу; наявність
інституту відкладеного права другого за результатами конкурсу кандидата на
зайняття вакантної посади державної служби; перемога в конкурсі або ж
реалізація відкладеного права другого за результатами конкурсу кандидата є



28

підставами для укладення трудового договору та/або видання
адміністративного акта – наказу про прийняття на державну службу;
призначення на посаду є завершальним етапом правовідносин з приводу
прийняття особи на державну службу та початковим щодо її проходження та
виникнення трудових правовідносин з приводу безпосереднього виконання
трудової функції.

Особливості розвитку трудових правовідносин у сфері державної
служби: ранг як спеціальне звання особи, яке визначає її суспільний статус
та положення у системі державної служби; взаємообумовленість
присвоєння рангу державному службовцю категорією займаної посади;
взаємообумовленість присвоєння рангу державному службовцю стажем
праці у сфері державної служби, сумлінним виконанням своїх обов’язків та
результативністю; ранг, категорія посади, призначені винагороди, умови
праці та їх зміна в позитивну сторону є мірою просування державного
службовця по службі; перманентне підвищення рівня особистої
компетенції.

Особливостями припинення трудових правовідносин у сфері державної
служби є: наявність спеціальних підстав припинення трудових правовідносин;
юридична визначеність у регулюванні припинення трудових правовідносин як
заходу дисциплінарної відповідальності.

10. Запропоновано доповнити наявні у науці класифікаційні підходи
такою класифікацією трудових правовідносин у сфері державної служби:

1) за правовою природою трудові правовідносини у сфері державної
служби поділяються на: трудові правовідносини у сфері державної
служби; взаємопов’язані з трудовими правовідносини у сфері державної
служби;

у свою чергу за ознаками взаємозв’язку з трудовими
правовідносинами у сфері державної служби взаємопов’язані з трудовими
правовідносини у сфері державної служби поділяються на: правовідносини,
що пов’язані з реалізацією службових повноважень у державній службі та
пов’язані з трудовими правовідносинами (дисциплінарні провадження,
провадження державним органом щодо притягнення до матеріальної
відповідальності тощо); правовідносини, що пов’язані з реалізацією
публічно-правових повноважень державними службовцями, однак
нерозривно супроводжують трудові правовідносини (соціально-
забезпечувальні правовідносини, правовідносини із матеріального
забезпечення державних службовців тощо); правовідносини, що виникають
із підстав, що мали місце у межах трудових правовідносин у сфері
державної служби, проте не мають за природою тісного взаємозв’язку  з
суто трудовими правовідносинами (адміністративно-процесуальні й
цивільно-процесуальні правовідносини, правовідносини з приводу
адміністративної відповідальності, кримінальні правовідносини тощо);
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2) за фактором часу трудові правовідносини у сфері державної служби
поділяються на: правовідносини, що передують початку проходження
державної служби; правовідносини, що виникають у процесі проходження
державної служби; правовідносини, що виникають після припинення
проходження державної служби;

3) на підставі характеристики сфери правового регулювання
законодавчого акта, на підставі якого виникають трудові правовідносини у
сфері державної служби, поділяються на: трудові правовідносини, що
регулюються загальним законодавчим актом з приводу державної служби;
трудові правовідносини, що регулюються спеціальним законодавчим
актом;

4) на основі нового законодавства трудові правовідносини у сфері
державної служби можна поділити на: загальні правовідносини, пов’язані з
проходженням державної служби; спеціальні правовідносини, пов’язані з
проходженням патронатної службі; спеціальні правовідносини, пов’язані з
обійманням політичних посад на державній службі.

11. Визначено такі проблеми понятійно-категоріального апарату
державної служби у системі трудових правовідносин, а саме: встановлено, що
необхідно належним чином доопрацювати такі терміни: 1) трудові
правовідносини; 2) службові правовідносини; 3) службово-трудові
правовідносини; 4) трудова дисципліна; 5) службова дисципліна;
6) дисциплінарна відповідальність державного службовця; 7) службова
кар’єра.

12. Визначено такі проблеми у сфері реалізації трудових прав державних
службовців: 1) забезпечення права на страйк; 2) забезпечення права на участь
у профспілці та фактичної можливості функціонування профспілкових
організацій; 3) комплексного забезпечення трудових прав державних
службовців.

Серед проблем у сфері реалізації трудового потенціалу виділено такі:
1) забезпечення об’єктивності оцінювання результатів службової діяльності
державного службовця; 2) необхідність дотримання об’єктивності у
преміюванні і зміни підходів до нього; 3) проблема професійної освіти та
підвищення рівня професійного розвитку державних службовців.

13. Названо такі проблеми дисциплінарної відповідальності
державних службовців: 1) порушення принципу єдиного співмірного
правового регулювання дисциплінарної відповідальності різних категорій
державних службовців, зокрема щодо захисту прав, свобод та законних
інтересів державних службовців у процесі притягнення до дисциплінарної
відповідальності; 2) відсутність деталізації вичерпного переліку підстав
дисциплінарної відповідальності; 3) недостатній рівень конкретизації у
питаннях диференціації дисциплінарних проступків залежно від їхньої
складності; 4) відсутність поняття вини у дисциплінарній відповідальності.
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Виокремлено такі проблеми матеріальної відповідальності державних
службовців: 1) визначення конкретних засад розмежування правового
регулювання матеріальної відповідальності різними нормативно-правовими
актами; 2) відсутність поняття вини у матеріальній відповідальності;
3) невизначеність форми вини у матеріальній відповідальності державних
службовців; 4) відсутність обмеження щодо визначення розміру
відшкодування матеріальної шкоди; 5) відсутність єдиного законодавчого
підходу до визначення природи матеріальної відповідальності державних
службовців, що призводить до її регулювання окремими законодавчими
актами, положення яких є несумісні одні з одними.

14. Концептуальними шляхами розвитку правового регулювання
трудових правовідносин у сфері державної служби є: 1) підкреслення на
нормативному рівні, що праця державних службовців та відповідні соціальні
гарантії регулюються загальним трудовим законодавством, крім випадків,
коли Законом України «Про державну службу» чи іншим спеціальним
законодавством, яке регулює питання праці державних службовців,
встановлено інше; 2) забезпечення конкурентоспроможності заробітної плати,
справедливого, зокрема недискримінаційного, підходу до визначення її
розміру, а також виконання нею стимулюючої функції; 3) забезпечення
професіоналізації державної служби; 4) забезпечення дотримання стандартів
МОП та ЄС у регулюванні праці державних службовців; 5) диференціація
праці державних службовців.

15. Основними тенденціями розвитку правового регулювання трудових
правовідносин у сфері державної служби є: 1) демократизація правового
регулювання; 2) збільшення ролі актів соціального партнерства у
відповідному правовому регулюванні; 3) підвищення рівня диференціації
правового регулювання праці державних службовців; 4) встановлення
особливих пільг та гарантій для державних  службовців з подальшою їх
раціоналізацією; 5) збільшення гарантій у сфері оплати праці; 6) врахування
міжнародних стандартів та принципів праці у сфері регулювання трудової
діяльності державних службовців, а також врахування основних стандартів і
принципів ЄС.

16. Європейська інтеграція передбачає оптимізацію та приведення
практики застосування національного законодавства у відповідність із
загальноприйнятою адміністративно-трудовою практикою ЄС та
основоположними принципами у сфері державної служби, зокрема у таких
основних сферах, як: 1) оплати праці як мотиваційної та конкурентної
складової трудових правовідносин у сфері державної служби; 2) регулювання
й контролю за дотриманням етики державних службовців як прийнятих
нормативно визначених правил поведінки державних службовців відповідно
до прийнятих у суспільстві уявлень та як антикорупційної складової;
3) професійного навчання й постійного підвищення кваліфікації відповідно до
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сучасних викликів та вимог; 4) мотивації державних службовців до ефективної
та результативної трудової діяльності; 5) забезпечення престижності
державної служби в уявленні суспільства та формування концепції «місії
державного службовця».
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АНОТАЦІЯ

Мацюк В.Я. Державна служба у системі трудових відносин:
теоретико-правові проблеми. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за
спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства
освіти і науки України. – Київ, 2017.

Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному аналізу теоретичних
основ державної служби у системі трудових відносин, а також актуальних
проблем практичного характеру та пошуку шляхів їх вирішення. У науковій
роботі здійснено правову характеристику сутності державної служби у системі
трудових відносин, визначено її поняття, роль, генезис розвитку, а також
особливості.

Встановлено поняття та особливості трудових правовідносин у сфері
державної служби, зокрема розглянуто види цих правовідносин у сфері
державної служби. Виділено особливості виникнення, розвитку та припинення
трудових правовідносин у сфері державної служби. Досліджено суб’єктів
трудових правовідносин у сфері державної служби.

Виокремлено проблеми понятійно-категоріального апарату державної
служби у системі трудових відносин, проблеми забезпечення трудових прав
державних службовців та реалізації їх трудового потенціалу, а також проблеми
притягнення до відповідальності державних службовців.

Сформовано шляхи удосконалення правового регулювання державної
служби за законодавством у сфері праці. Названо тенденції подальшого
розвитку правового регулювання державної служби за законодавством у сфері
праці. Виведено шляхи європейської інтеграції та напрями запозичення в
Україну зарубіжного досвіду державної служби за законодавством у сфері
праці.

Ключові слова: правове регулювання, трудова діяльність, законодавство
у сфері праці, трудові права, державні службовці, державна служба, праця,
працівник, трудові правовідносини.
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Диссертация посвящена системному и обстоятельному анализу
теоретических основ государственной службы в системе трудовых отношений,
а также актуальных проблем практического характера и поиска путей их
решения. В научной работе осуществлено правовую характеристику сущности
государственной службы в системе трудовых отношений, определены ее
понятия, роль, генезис развития, а также особенности.

Установлено, что государственная служба – это профессиональная,
оплачиваемая служебно-трудовая деятельность граждан, которой свойственны
две группы правоотношений – служебно-трудовые, заключающиеся в
обеспечении реализации государственным служащим права на труд, выплаты
последнему вознаграждения за выполнение служебно-трудовых обязанностей,
а также предоставлении гарантий, и государственно-властные
правоотношения, которые призваны обеспечивать реализацию потребностей и
интересов государства через исполнение государственным служащим задач и
функций последней.

Охарактеризовано современное состояние правового регулирования
государственной службы по законодательству в сфере труда. Выявлены
принципы правового регулирования государственной службы по
законодательству в сфере труда. Выяснено задачи и функции правового
регулирования государственной службы по законодательству в сфере труда.
Осуществлен анализ системы гарантий правового регулирования
государственной службы по законодательству в сфере труда.

Установлено понятие и особенности трудовых правоотношений в сфере
государственной службы, в частности рассмотрены виды этих
правоотношений в сфере государственной службы. Выделены особенности
возникновения, развития и прекращения трудовых правоотношений в сфере
государственной службы. Исследовано субъектов трудовых правоотношений в
сфере государственной службы.

Выделены проблемы понятийно-категориального аппарата
государственной службы в системе трудовых отношений, проблемы
обеспечения трудовых прав государственных служащих и реализации их
трудового потенциала, а также проблемы привлечения к ответственности
государственных служащих.

Сформированы пути совершенствования правового регулирования
государственной службы по законодательству в сфере труда. Названы
тенденции дальнейшего развития правового регулирования государственной
службы по законодательству в сфере труда. Выведены пути европейской
интеграции и направления заимствования в Украине зарубежного опыта
государственной службы по законодательству в сфере труда.

Констатировано, что европейская интеграция предусматривает
оптимизацию и приведение практики применения национального
законодательства в соответствие с общепринятой административно-трудовой
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практикой ЕС и основополагающими принципами в сфере государственной
службы.

Ключевые слова: правовое регулирование, трудовая деятельность,
законодательство в сфере труда, трудовые права, государственные служащие,
государственная служба, работа, работник, трудовые правоотношения.

ANNOTATION

Matsyuk V.Ya. Civil service in the system of labour relations: theoretical
and legal problems. – The manuscript.

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality
12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University
of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017.

The dissertation is devoted to systematic and thorough analysis of theoretical
foundations of the civil service in the system of labour relations, as well as actual
problems of a practical nature and the search for ways to solve them. In the scientific
work the legal description of the essence of the civil service in the system of labour
relations was carried out, its concept, role, genesis of development, as well as
features were determined.

The concept and features of labour legal relations in the sphere of civil service
are established, in particular, the types of these legal relations in the field of civil
service are considered. The peculiarities of the emergence, development and
termination of labour relations in the field of civil service are highlighted. The
subjects of labour legal relations in the field of civil service are investigated.

The problems of the conceptual-categorical apparatus of the civil service in
the system of labour relations, problems of provision of labour rights of civil
servants and implementation of their labour potential, as well as the problem of
bringing civil servants to responsibility, are identified.

The ways of improving the legal regulation of the civil service according to
the legislation in the field of labour are formed. The tendencies of further
development of legal regulation of the civil service under the legislation in the field
of labour are named. The ways of European integration and directions of borrowing
in Ukraine of foreign experience of civil service according to legislation in the field
of labour are outlined.

Key words: legal regulation, labour activity, legislation in the field of labour,
labour law, civil servants, public service, labour, employee, labour relations.
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