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Конституційне право на державну
службу через призму новітнього
законодавства: науково-теоретичний
аспект
Просування України но шляху
розбудови ефективної моделі демок
ратичної, соціальної та нравової дер
жави, активізація громадянського
суснільства, утвердження нринцинів
верховенства нрава, нріоритетності
нрав та свобод людини но відношен
ню до нублічно-владних інституцій

зумовлює необхідність системного та
комнлексного реформування держав
ної служби. Інституційні новації
державної служби мають бути скеро
вані у нанрямку незворотності демо
кратичних неретворень у нравових
відносинах суснільства, особи та
держави, їх ефективності, достуннос-
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ті прав та свобод людини, виходячи
із національного та міжнародного
досвіду, стандартів [1, с. 21-33], [2,
с. 20-25], [3, с. 26-32].
Утвердження системної реформи
державної служби пов’язано із прак
тичною реалізацією положень Кон
ституції України (ст. 3), [4] у якій
проголошено, що «людина, її життя і
здоров'я, честь і гідність, недотор
канність і безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінні
стю». При цьому законодавець пе
редбачає низку концептуальних засад
правових відносин держави та люди
ни, зокрема: права і свободи людини
та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави;
держава відповідає перед людиною за
свою діяльність; утвердження і за
безпечення прав і свобод людини є
головним обов'язком держави. Реалі
зація зазначених конституційних
засадничих норм означає, що інсти
тут державної служби має бути під
порядкованим забезпеченню та гара
нтуванню усього комплексу прав та
свобод людини.
Ще одним важливим аспектом
проведення зазначеної реформи є її
зв'язок із правом на державну служ
бу як одним із конституційних прав
людини. Адже від реалізації та гаран
тування цього права залежить ефек
тивність та дієвість державної служ
би, рівень та якість виконання пок
ладеної на неї мети, завдань та пов
новажень. Конституція України (ст.
38) встановлює, що громадяни мають
право брати участь в управлінні дер
жавними справами, у всеукраїнсько
му та місцевих референдумах, вільно
обирати і бути обраними до органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування. Також громадяни
користуються рівним правом доступу
до державної служби, а також до
служби в органах місцевого самовря
дування. Характеризуючи право на
державну службу, варто наголосити,
по-перше, це право тісно пов’язане та
обумовлене правом на працю; по
друге, його реалізація та гарантуван
ня пов’язано із зайняттям посад дер
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жавної служби; по-третє, це право
виступає ключовим елементом правосуб’єктності державного службов
ця; по-четверте, це право зумовлює
виникнення, зміну та припинення
службово-трудових відносин.
Слід відзначити, що протягом
1993-2017 рр. в Україні було ухва
лено три окремі закони про державну
службу [5], [6], [7]. Теоретикоправови й аналіз цих законодавчих
актів засвідчує, що вони не забезпе
чили формування в Україні дієвої,
професійної моделі державної служ
би. Значною мірою, такий висновок
пов'язаний із недосконалістю права
на державну службу, виходячи із
наступних чинників: відсутність на
лежного та адекватного законодавчо
го забезпечення; неузгодженість тру
дового законодавства та законодавст
ва про державну службу; наявність
політико-правового впливу; недоста
тність забезпечення доступності, від
критості та прозорості державної
служби; недосконалість механізмів
реалізації та гарантування права на
державну
службу
та
інших
пов’язаних із ним прав; недоскона
лість механізмів правової охорони та
захисту; відсутність належної моти
вації щодо державної служби; недос
коналість правосуб’єктності держав
них службовців; недосконалість та
суперечливість обмежень та заборон;
недосконалість
службово-трудових
правовідносин; відсутність якісних
механізмів протидії корупції; недос
коналість державного нагляду та
громадського контролю тощо. За та
ких обставин, право на державну
службу потребує якісного і систем
ного реформування, наповнення на
лежним правовим змістом. При цьо
му, Кодекс законів про працю Украї
ни [8], інші акти трудового законо
давства досить фрагментарно регла
ментують службово-трудові відноси
ни, які випливають із права на дер
жавну службу. Якісних новацій у
законодавче забезпечення права на
державну службу також не було вне
сено, у зв’язку із ухваленням Верхо
вною Радою України ще 10 грудня
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2015 року нового Закону України
«Про державну службу», який, не
зважаючи на його начебто реформа
торський характер, не зміг посилити
інституційні зміни у цій сфері. Оче
видно, що в умовах формування но
вітньої моделі державної служби,
положення зазначеного Закону пот
ребують системного перегляду та
переосмислення, з урахуванням наці
онального та міжнародного досвіду,
новітніх кодифікаційних процесів з
питань праці.
Метою наукової статті є науковотеоретичне дослідження права на
державну службу через призму нові
тнього законодавства. У юридичній
літературі зазначена проблематика
частково розглядалася у працях та
ких вчених-юристів як: В. С. Венедіктов, І. В. Зуб, М. І. Іншин,
М. М. Клемпарський, В. Л. Костюк,
Д. Є. Кутоманов,
С. С. Лукаш,
A. Р. Мацюк,
В. О. Петришин,
П. Д. Пилипенко, С. М. Прилипко,
О. І. Процевський, Г. І. Чанишева,
B. І. Щербина,
Н. М. Хуторян,
О. М. Ярошенко та ін. Визнаючи ва
гомий вклад, наукові напрацювання
цих та інших вчених у розвиток док
трини державної служби, доречним
буде підкреслити, що питання новіт
нього розуміння права на державну
службу, його законодавче закріплен
ня є складовою здійснення новітніх
реформ у суспільстві і державі, поси
лення дієвості, ефективності та про
зорості механізмів реалізації, гаран
тування та правової охорони, а тому
потребують додаткової уваги науков
ців, експертів, інших зацікавлених
осіб.
Насамперед, досліджуючи право
на державну службу за новітнім за
конодавством України, варто зверну
ти увагу на теоретико-правові підхо
ди до розуміння сутності та принци
пів державної служби. Право на дер
жавну службу випливає із суті права
на працю при зайнятті посад держав
ної служби [9]. У юридичній літера
турі наголошується на тому, що дер
жавна служба включає сукупність
суспільних відносин, врегульованих

нормами права, що виникли із засто
сування праці в сфері державної дія
льності [10, с. 7]. М. І. Іншин справе
дливо підкреслює, що державна слу
жба є складним соціально-правовим
інститутом, який являє собою систе
му правових норм, що регламентують
державно-службові відносини, тобто
права, обов’язки, обмеження, заборо
ни, стимули, відповідальність служ
бовців у сфері проходження і припи
нення службово-трудових відносин
[1, с. 16]. Слід підкреслити, що у но
вій редакції Закону України «Про
державну службу» надається достат
ньо складне та дискусійне розуміння
державної служби як «публічна,
професійна, політично неупереджена
діяльність із практичного виконання
завдань і функцій держави, зокрема
щодо: 1) аналізу державної політики
на загальнодержавному, галузевому і
регіональному рівнях та підготовки
пропозицій стосовно її формування,
у тому числі розроблення та прове
дення експертизи проектів програм,
концепцій, стратегій, проектів зако
нів та інших нормативно-правових
актів, проектів міжнародних догово
рів; 2) забезпечення реалізації держа
вної політики, виконання загально
державних, галузевих і регіональних
програм, виконання законів та інших
нормативно-правових актів; 3) забез
печення надання доступних і якісних
адміністративних послуг; 4) здійс
нення державного нагляду та конт
ролю за дотриманням законодавства;
5) управління державними фінансо
вими ресурсами, майном та контролю
за їх використанням; 6) управління
персоналом
державних
органів;
7) реалізації
інших
повноважень
державного органу, визначених зако
нодавством». По-перше, видається
недостатньо системним пропонова
ний перелік повноважень органів
держави. По-друге, за змістом Кон
ституції України (ст.ст. 6, 19) повно
важення органів державної влади
визначаються на основі норм Кон
ституції та законів України.
Сучасна концепція права на дер
жавну службу зумовлена інституту-
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ційними принципами, які забезпечу бовця, а також утримання від демон
ють її належне функціонування. страції свого ставлення до політич
Ю. П. Битяк наголошує, що принци них партій, демонстрації власних
пи державної служби є ключовими, політичних поглядів під час вико
вихідними ідеями для інституту дер нання посадових обов’язків; прозоро
жавної служби, основою його побу сті - відкритість інформації про дія
дови, визначальними для суспільних, льність державного службовця, крім
державно-службових відносин, виті випадків, изначених Конституцією та
кають із них і відбивають їх законо законами України; 9) стабільності мірності [11, с. 12]. Законодавець призначення державних службовців
вказує, що державна служба здійс безстроково, крім випадків, визначе
нюється з дотриманням таких прин них законом, незалежність персона
ципів: 1) верховенства права - забез льного складу державної служби від
печення пріоритету прав і свобод змін політичного керівництва держа
людини і громадянина відповідно до ви та державних органів. Сутнісна
Конституції України, що визначають логіка таких концептуальних прин
зміст та спрямованість діяльності ципів державної служби, є цілком
державного службовця під час вико виправданою, одначе вони потребу
нання завдань і функцій держави; ють системної законодавчої конкре
2) законності - обов’язок державного тизації.
службовця діяти лише на підставі, в
Доречно наголосити, що право на
межах повноважень та у спосіб, що державну службу тісно пов’язане із
передбачені Конституцією та закона вступом на таку службу. Закон Укра
ми України; 3) професіоналізму - їни «Про державну службу» (ст. 19)
компетентне, об’єктивне і неупере- встановлює, що право на державну
джене
виконання
посадових службу, по-перше, мають повнолітні
обов’язків, постійне підвищення дер громадяни України, які вільно воло
жавним службовцем рівня своєї про діють державною мовою та яким
фесійної компетентності, вільне во присвоєно ступінь вищої освіти не
лодіння державною мовою і, за пот нижче: 1) магістра - для посад кате
реби, регіональною мовою або мовою горій «А», «Б»; 2) бакалавра, молод
національних меншин, визначеною шого бакалавра - для посад категорії
відповідно до закону; 4) патріотизму «В»; по-друге, має обмеження особа,
- відданість та вірне служіння Укра яка: досягла шістдесятип’ятирічного
їнському народові; 5) доброчесності віку; в установленому законом по
- спрямованість дій державного слу рядку визнана недієздатною або діє
жбовця на захист публічних інтересів здатність якої обмежена; має суди
та відмова державного службовця від мість за вчинення умисного злочину,
превалювання приватного інтересу якщо така судимість не погашена або
під час здійснення наданих йому по не знята в установленому законом
вноважень; 6) ефективності - раціо порядку; відповідно до рішення суду
нальне і результативне використання позбавлена права займатися діяльні
ресурсів для досягнення цілей дер стю, пов’язаною з виконанням функ
жавної політики; 7) забезпечення цій держави, або займати відповідні
рівного доступу до державної служби посади; піддавалася адміністратив
- заборона всіх форм та проявів дис ному стягненню за корупційне або
кримінації, відсутність необґрунтова- пов’язане з корупцією правопору
них обмежень або надання необґрун- шення - протягом трьох років з дня
тованих переваг певним категоріям набрання відповідним рішенням суду
громадян під час вступу на державну законної сили; має громадянство ін
службу та її проходження; 8) полі шої держави; не пройшла спеціальну
тичної неупередженості - недопу перевірку або не надала згоду на її
щення впливу політичних поглядів проведення; підпадає під заборону,
на дії та рішення державного служ встановлену Закону України «Про
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очищення влади» [12]; по-третє, під мовою; 5) для посад категорії «В» час реалізації громадянами права на наявність вищої освіти ступеня мо
державну службу не допускаються лодшого бакалавра або бакалавра,
будь-які форми дискримінації, ви вільне володіння державною мовою;
значені законодавством; по-четверте, по-п’яте, спеціальні вимоги до осіб,
особа, яка претендує на зайняття які претендують на зайняття посад
посади державної служби, повинна державної служби категорій «Б» і
відповідати таким загальним вимо «В», визначаються суб’єктом призна
гам: 1) для посад категорії «А» - за чення з урахуванням вимог спеціаль
гальний стаж роботи не менше семи них законів; по-шосте, особи, які
років; досвід роботи на посадах дер претендують на зайняття посад дер
жавної служби категорій «А», «Б» жавної служби категорії «А», мають
або на посадах не нижче керівників відповідати типовим вимогам (вклю
структурних підрозділів в органах чаючи спеціальні), затвердженим
місцевого самоврядування, або досвід Кабінетом Міністрів України.
роботи на керівних посадах у відпо
У контексті пропонованих вимог
відній сфері не менш як три роки; при реалізації права на державну
вільне володіння державною мовою, служби, видається доцільним: поволодіння іноземною мовою, яка є перше, забезпечити належні умови
однією з офіційних мов Ради Євро вивчення претендентами на посади
пи; 2) для посад категорії «Б» у дер державної служби, державними слу
жавному органі, юрисдикція якого жбовцями іноземних мов; по-друге,
поширюється на всю територію забезпечення конкретизації профе
України, та його апараті - досвід сійної освіти до зайняття посад дер
роботи на посадах державної служби жавної служби (наприклад, юридич
категорій «Б», «В» або досвід служби на, економічна освіта, освіта у сфері
в органах місцевого самоврядування, державного (публічного) управління
або досвід роботи на керівних поса тощо. Також, слід відзначити, що
дах підприємств, установ та організа вступ на державну службу здійсню
цій незалежно від форми власності ється шляхом призначення громадя
не менше двох років, вільне володін нина України на посаду державної
ня державною мовою; 3) для посад служби за результатами конкурсу.
категорії «Б» у державному органі, При цьому, особа, яка вступає на
юрисдикція якого поширюється на посаду державної служби вперше,
територію однієї або кількох облас набуває статусу державного службо
тей, міста Києва або Севастополя, та вця з дня публічного складення нею
його апараті - досвід роботи на поса Присяги державного службовця, а
дах державної служби категорій «Б» особа, яка призначається на посаду
чи «В» або досвід служби в органах державної служби повторно, - з дня
місцевого самоврядування, або досвід призначення на посаду.
роботи на керівних посадах підпри
З правової точки зору, слідуючи
ємств, установ та організацій незале змісту норм Закону України «Про
жно від форми власності не менше державну службу» (ст. 31), на посаду
двох років, вільне володіння держав державної служби призначається
ною мовою; 4) для посад категорії переможець конкурсу на підставі
«Б» в іншому державному органі - рішення, яке приймається: 1) на по
досвід роботи на посадах державної саду державної служби категорій «А»
служби категорій «Б» чи «В» або - суб’єктом призначення, визначе
досвід служби в органах місцевого ним Конституцією та законами Укра
самоврядування, або досвід роботи їни, у порядку, передбаченому Кон
на керівних посадах підприємств, ституцією України, цим та іншими
установ та організацій незалежно від законами України; 2) на посади дер
форми власності не менше одного жавної служби категорій «Б», «В» року, вільне володіння державною керівником державної служби. Одна
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че не допускається призначення на
посаду державної служби особи, яка
буде прямо підпорядкована близькій
особі або якій будуть прямо підпо
рядковані близькі особи, а також у
випадках, передбачених законодавст
вом про запобігання корупції [13],
[14], [15].
Здійснення права на державну
службу провадиться на підставі акту
про призначення приймається у ви
гляді указу, постанови, наказу (роз
порядження), рішення, залежно від
категорії посади, відповідно до зако
нодавства. Копія акта про призна
чення на посаду видається держав
ному службовцю, ще одна копія збе
рігається в його особовій справі.
З прийняттям такого акту, на
брання ним чинності, особа, які
приймається на державну службу
набуває правосуб’єктності державно
го службовця [16, с. 310-370], яка є
спеціальною
трудовою
правосуб’єктністю [17, с. 186- 191]. Із пра
вом на державну службу пов’язана
ціла низка інших трудових прав,
пов’язаних із службовою кар’єрою,
оплатою праці, робочого часу, часу
відпочинку, охорони праці, заохочен
ням, соціальними гарантіями, а та
кож обмеженнями, заборонами, понесенням дисциплінарної та матеріаль
ної відповідальності. Закономірно,
що в умовах інституційних змін, ва
жливого значення набувають питан
ня щодо якісної моделі підвищення
кваліфікації, професійності держав
них службовців відповідно до сучас
них вимог. Відповідним науковим
базисом наразі з цих питань виступає
Національна академія державного
управління при Президентові Украї
ни, яка потребує якісного реформу
вання, ураховуючи сучасні тенденції
державної служби, посилення управ
лінських, правових та економічних
знань державними службовцями.
Припинення права на державну
службу зумовлено низкою підстав
припинення державної служби. За
кон України «Про державну службу»
(ст. 81) передбачає, що державна
служба припиняється: у разі втрати
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права на державну службу або його
обмеження; у разі закінчення строку
призначення на посаду державної
служби; за ініціативою державного
службовця або за угодою сторін; за
ініціативою суб’єкта призначення; у
разі настання обставин, що склалися
незалежно від волі сторін; у разі не
згоди державного службовця на про
ходження
державної
служби
у
зв’язку із зміною її істотних умов; у
разі досягнення державним службов
цем 65-річного віку, якщо інше не
передбачено законом; у разі застосу
вання заборони, передбаченої Зако
ном України «Про очищення влади».
З огляду на процес гармонізації
законодавства України із положен
нями законодавства Європейського
Союзу в рамках виконання Україною
Угоди про асоціацію [18], важливо
враховувати досвід ЄС у правовому
регулюванні державної служби. Як
зазначає Л. В. Прудиус, «гармоніза
ція державної служби шляхом відпо
відності законодавства у сфері дер
жавної служби міжнародним станда
ртам та нормам ЄС є необхідною
умовою для дотримання цінностей
ЄС, наближення державної служби
до європейських принципів, які ви
суваються до країн - кандидатів на
вступ до ЄС, а також принципів «на
лежного врядування», які закріплені
рішеннями Ради Європи, що сприя
тиме подальшому членству України в
ЄС» [19, с. 72]. Водночас потрібно
пам’ятати, що державна служба в ЄС
також перебуває у процесі реформу
вання у відповідності з сучасними
викликами та інтеграційними та дезінтеграційними процесами в самому
ЄС. Аналізуючи результати рефор
мування державної служби в ЄС,
вченими, з одного боку, наголошу
ється на якісних змінах у побудові її
діяльності, висловлюються спостере
ження про підвищення ефективності
європейської держслужби за рахунок
процесів децентралізації. А з іншого
боку, зазначається, що такі зміни у
процесах державного управління ще
не свідчать, що державна служба сис
темно покращилася у складі 27 дер
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жав-членів ЄС, а просто стала іншою
[20, с. 251].
Основним актом законодавства
ЄС у сфері державної служби є Рег
ламент № 31, прийнятий в 1962 році,
зі змінами та доповненнями [21].
Так, до нього вносилися зміни, але
цей акт стабільно діє вже півстоліття,
тоді як в Україні майже за чверть
століття вже було три закони «Про
державну службу». Очевидно, що
плинність законодавства про держав
ну службу не сприяє підвищенню її
ефективності, професійності, якісно
му і сучасному законодавчому забез
печенню та прогнозованості.
З огляду на зазначене, право на
державну службу є основоположним,
системним, конституційним правом
громадян на зайняття посад держав
ної служби у порядку та на умовах
передбачених законодавством.
Основними особливостями права
на державну службу є наступні: це
системне, конституційне право; ви
пливає із змісту права на працю;
правомочними особами є виключно
громадяни України; передбачає за
йняття особою посади державної
служби; передбачає спеціальну про
цедуру реалізації, гарантування та
правової охорони; зумовлює виник
нення, зміну, припинення службовотрудових правовідносин; передбачає
набуття правомочною особою правосуб’єктності державного службовця;
характеризується спеціальною про
цедурою припинення; підлягає дер
жавному нагляду та громадському
контролю.

Законодавче забезпечення права
на державну службу варто провадити
шляхом внесення системних змін до
проекту Трудового кодесу України
[22], який знаходиться на розгляді у
Верховній Раді України та готується
до другого читання, а також шляхом
розробки та ухвалення нової демок
ратичної моделі Закону України
«Про державну службу» на основі
національного та міжнародного дос
віду.
Ураховуючи викладене, основ
ними тенденціями удосконалення
права на державну службу є наступ
ні: 1) розробка сучасної, ефективної
реформи державної служби; 2) узго
дження трудового законодавства та
законодавства про державну службу;
3) забезпечення мотивації та профе
сіоналізації державної служби, у то
му числі у частині вимог щодо знан
ня іноземних мов та професійної
освіти; 4) забезпечення ефективності,
відкритості та доступності механізмів
реалізації, гарантування та правової
охорони права на державну службу;
5) забезпечення відкритості, прозо
рості запроваджених заборон та об
межень щодо державної служби;
6) посилення ефективності прав, які
випливають із змісту права на дер
жавну службу; 7) посилення ефекти
вності
існуючої
моделі
правосуб’єктності державних службовців;
8) посилення ефективності держав
ного нагляду та громадського конт
ролю.
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Костюк В. Л., Яцкевич І. І. Конституційне нраво на державну службу через
нризму новітнього законодавства: науково-теоретичний аснект

У науковій статті досліджуються проблеми інституційних новацій права на дер
жавну службу через призму новітнього законодавства. Проаналізовано ключові про
блеми реалізації цього права в умовах сьогодення. Акцентовано увагу на теоретико
правовому аналізі положень нової редакції Закону України «Про державну службу».
Окреслено систему інституційних засад з питань права на державну службу, механі
змів реалізації, гарантування, правової охорони. Визначено основні особливості пра
ва на державну службу. Визначено тенденції удосконалення права на державну слу
жбу.
Ключові слова: державна служба; право на державну службу; державний служ
бовець; правосуб’єктність державного службовця; права та обов’язки; відповідаль
ність; припинення державної служби.

Костюк В. Л., Яцкевич И. И. Конституционное нраво на государственную
службу в контексте современного законодательства: научно-теоретический аснект

В научной статье исследуются проблемы институциональных новаций нрава на
государственную службу через призму нового законодательства. Проанализированы
ключевые проблемы реализации этого права в сегодняшних условиях. Акцентирова
но внимание на теоретико-правовом анализе положений новой редакции Закона
Украины «О государственной службе». Определены систему институциональных
основ по вопросам права на государственную службу, механизмов реализации, обес
печения, правовой охраны. Определены основные особенности права на государст
венную службу. Определены тенденции совершенствования права на государствен
ную службу.
Ключевые слова: государственная служба; право на государственную службу;
государственный служащий; правосубъектность государственного служащего; права
и обязанности; ответственность; прекращения государственной службы

Kostiuk V., Yatskevich I. Constitutional right to public service through the prism
of the latest legislation: the scientific and theoretical aspect

In the scientific article the problems of institutional innovations of the law on civil
service are investigated through the prism of the latest legislation. The key problems of
realization of this right in the present conditions are analyzed. The article focuses on
theoretical and legal analysis of the provisions of the new wording of the Law of Ukraine
"On Civil Service". The system of institutional foundations on issues of the right to
public service, mechanisms of realization, guarantee, legal protection is outlined. The right
to the civil service is a fundamental, systemic, constitutional right of citizens to take up
positions of the civil service in the order and under the conditions stipulated by the
legislation.
K e y words: public service; right to civil service; civil servant; legal personality of a
civil servant; rights and obligations; responsibility; termination of civil service.
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