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Публічна служба в Україні: 
проблеми дефініції

Метою статі є визначення основ-
них ознак і формування поняття
«публічна служба в Україні». Задля
досягнення означеної мети слід про-
аналізувати закріплене на сьогодні
визначення, встановити його недолі-
ки, визначити основні ознаки публіч-
ної служби в Україні, сформувати
поняття «публічна служба в Україні».
На сьогодні ж, визначаючи пріори-
тетні напрями адміністративно-пра-
вових досліджень Д. Галліган, В. По-
лянський, Ю. Старілов виділяють 
проблеми публічної служби [1‚ c. 42, 79,
158], серед яких відсутність не тільки
законодавчо визначених, але теоре-
тично комплексно розроблених поло-
жень щодо основних ознак, принци-
пів,завдань,функцій,видів та інших тео-
ретичних питань публічної служби,
вирішення яких у рамках реформу-
вання правового інституту державної
служби як складової частини публіч-
ної служби, є вкрай необхідним.

Для визначення обсягу категорії
«публічна служба» та критеріїв відне-
сення службовців до публічних у зако-
нодавстві України, насамперед, необ-
хідним є огляд напрацювань вітчизня-
них науковців із цієї тематики, яких,
на жаль, не так багато, оскільки по-
няття «публічна служба» не так давно
закріплено в законодавстві України,
її інституалізація перебуває в стадії
«зародження» і ускладнюється розпо-
чатим, але не завершеним реформу-
ванням державної служби зокрема,
і проведенням адміністративної ре-
форми взагалі. За основу досліджен-
ня взято праці таких науковців, як 
В. Авер’янов, О. Андрійко, Ю. Битяк,
С. Ківалов, Ю. Старілов, Н. Янюк та
інших.

Поняття «публічна служба» на
сьогодні набуло законодавчого визна-
чення. А саме, відповідно до п. 15 ст. 3
публічна служба визначається як діяль-
ність на державних політичних посадах,
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професійна діяльність суддів, проку-
рорів, військова служба, альтернатив-
на (невійськова) служба, дипломатич-
на служба, інша державна служба,
служба в органах влади Автономної
Республіки Крим, органах місцевого
самоврядування.

Водночас, таке визначення не дає
повного чіткого уявлення про крите-
рії віднесення служби до публічної.
Насамперед, як вказує Н. Янюк, «зако-
нодавець об’єднав різні за змістом
види службової діяльності – політич-
ну, що залежить від розстановки полі-
тичних сил у вищих органах держав-
ної влади, та професійну діяльність,
яка забезпечує повсякчасну реаліза-
цію завдань держави, як результату
діяльності перших [2, с. 165]. До речі,
незважаючи на вказаний Н. Янюком
недолік (за рахунок існування якого,
слід погодитись із науковцем, обсяг ка-
тегорії «публічна служба» безпідстав-
но розширюється), як було зазначено,
на сьогодні визначення державної по-
літичної посади відсутнє як і положен-
ня щодо статусу такого службовця.

Також недоліком наданого в рам-
ках Кодексу адміністративного судо-
чинства визначення політичної служ-
би є те, що сфера дії чинного Закону
України «Про державну службу» не
має чітких меж. Ускладнюється ця
ситуація «не зовсім коректним» підхо-
дом щодо поділу державної служби на
види, відповідно до якого перелічено
лише окремі види цивільної і мілітари-
зованої державної служби. Виправдан-
ням, на думку Н. Янюка, у цій ситуації
може бути лише те, що законодавець
керувався необхідністю розширити
сферу судового захисту публічно-
службових відносин [2, с. 165].

Отже, визначення публічної служ-
би, закріплене у ст. 3 Кодексу адмініст-
ративного судочинства України, на-
вряд можна визначити вдалим.

Курс на європейську інтеграцію не
вносить ясності у вирішення означе-
ного питання, адже враховуючи роз-
біжності обсягу категорії «державна

служба» у традиціях різних держав,
публічна служба також трактується
по-різному. І, до речі, не є правилом
співвідношення державної і публічної
служби як частини і цілого. Як вказує
Н. Янюк, «у світі немає жодної універ-
сальної моделі, яку можна було б ви-
користати під час формування націо-
нального інституту публічної служби.
Проте врахування досвіду зарубіжних
країн,– вказує науковець, передовсім
членів Європейського Союзу,дасть змо-
гу визначити основні засади публічної
служби в Україні і сприятиме ство-
ренню відповідної законодавчої бази»
[2, с. 162].

Насамперед, правилом визначення
службовця публічним (не беручи до
уваги позначення різними термінами)
є, по-перше, публічно-правовий зв’язок
такого з державою, що виникає на під-
ставі відмінного від приватноправо-
вого трудового договору юридичного
факту адміністративного за правовою
природою акта. Єдиною правовою
системою, в якій цей учений спір не
було остаточно вирішено, зауважує
О. І. Бедний, є система Великої Бри-
танії: до недавніх пір теорія розділя-
лася тут між договірними робітника-
ми і статутними публічними службов-
цями. Але і тут відповідний договір
укладається на публічно-правових
засадах, що значно відрізняє його від
трудового договору. По-друге, публіч-
ний службовець є особою, яка вступає
на службу на постійній основі – до
пенсії – з трьома уточненнями. У Ні-
дерландах статус публічних службов-
ців дає змогу їх призначення або на
тимчасовій, або на постійній основі;
при цьому служба на тимчасовій осно-
ві найчастіше тотожна стажуванню,
але може характеризувати також, у від-
носно нечисленних випадках, те, що у
Франції зветься службою позаштатних
співробітників (agents non-titulairies).
Крім того, припускається використан-
ня терміна «публічний службовець»
лише стосовно офіційних цивільних
службовців (established civil servants)
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у Великій Британії та Ірландії. В обох
цих країнах, як і в Нідерландах, статус
службовців на тимчасовій основі, або
non established, які є нечисленними, від-
різняється від статусу службовців, при-
значених на постійній основі [3, с. 18].

Отже, першою ознакою публічної
служби в Україні можна визначити
виникнення правовідносин на підставі
фактичного складу, обов’язковим еле-
ментом якого відповідно до норм чин-
ного законодавства про державну
службу і службу в органах місцевого
самоврядування є акт призначення на
посаду чи результат виборів. Доречно
зауважити, що, відповідно до поло-
жень законопроекту № 8306, до вини-
кнення публічних державно-службо-
вих відносин результат виборів при-
зводити не буде, оскільки виборні поса-
ди виносяться за межі категорії «дер-
жавна служба», а отже, обсяг поняття
«публічна служба» також відповідно
скоротиться.

Другою ознакою є постійність і
професійна основа виконання служ-
бовцем своїх повноважень. Як вказує
І. М. Пахомов стосовно державних
службовців – це професіонали, для
яких державна служба є основним
заняттям. Водночас, як визначає 
І. М. Пахомов, публічною є служба,
що обов’язково має політичний харак-
тер [4, с. 8], погодитись навряд чи
можливо. На сьогодні навпаки відпо-
відно до законодавства про державну
службу РФ, у проекті Закону Украї-
ни «Про державну службу» № 8306
пропонується розмежування посад по-
літичних діячів і державних службов-
ців, а, отже, виведення служби з «полі-
тичним характером» за межі катего-
рії «державна служба». І це повинно
знайти відображення як у чинному за-
конодавстві (в положенні Кодексу
адміністративного судочинства), так і
в пропозиціях щодо нових нормативно-
правових актів, серед яких повинен
бути акт, присвячений регулюванню
відносин публічної служби і статусу пуб-
лічних службовців. Стосовно розвитку

службового права, Ю. М. Старілов
вважає, що «з розвитком законодав-
ства норми інших правових галузей,
імовірно, будуть виключатися зі сфе-
ри регулювання державно-службових
відносин і замість них будуть прийма-
тися нормативні акти суто адміністра-
тивно-правового (державно-службо-
вого) характеру» [5‚ с. 683]. Науковцями
пропонується консолідація норматив-
но-правових актів з питань організації
і функціонування публічної служби,
статусу публічних службовців у рам-
ках кодифікованого нормативно-пра-
вового акта з питань регулювання
всього спектру державно-службових
відносин [6, с. 29].

За визначенням Ю. М. Старілова,
публічною є служба «в органах публіч-
ної влади» [5‚ с. 617, 625]. Отже, третьою
ознакою публічної служби повинно
бути зайняття публічної посади в ор-
гані публічної влади. Остання харак-
теризується, «по-перше, легальністю
застосування сили у межах держави,
по-друге, верховенством і обов’язко-
вістю її рішень для будь-якої іншої
влади, знеособленістю, загальністю,
різноманітністю ресурсів тощо» [7,
с. 478].

«З метою реалізації публічної вла-
ди,– вказує Н. Янюк,– у державі фор-
мується система органів виконавчої
влади. Однак з метою забезпечення
повноти виконання завдань держави і
доступності надання адміністративних
послуг населенню, деякі публічно-
владні повноваження делегуються
органам місцевого самоврядування.
Отож, органи місцевого самовряду-
вання діють за принципом поєднання
місцевих і державних інтересів. Як ор-
гани виконавчої влади, так і органи
місцевого самоврядування слугують
для вираження волі держави у реалі-
зації своїх завдань і функцій, а отже,–
представниками публічної влади у ме-
жах законодавчо визначеної компе-
тенції» [2, с. 163]. Вважаємо, що обме-
ження публічної служби службою в
органах виконавчої влади не відпові-
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дає дійсності. Служба в апаратах ор-
ганів усіх гілок влади охоплюється
поняттям державної служби, а отже,
включається і до публічної відповід-
но. А от щодо судової і законодавчої
влади, що здійснюється через відпо-
відні органи, то тут з винесенням її з
рамки публічної слід погодитись, що
ґрунтується на відповідному обсягу
поняття державної служби.

Дещо уточнюють цю ознаку В.Аве-
р’янов та О.Андрійко, зазначаючи, що
«зважаючи на те, що публічно-право-
вий статус мають (наразі – повинні
мати) не всі працівники органів вико-
навчої влади і виконавчих органів міс-
цевого самоврядування, поняття пуб-
лічної служби можна обмежити служ-
бою тих працівників, які безпосередньо
виконують повноваження публічної
адміністрації» [8, с. 53–54]. За визна-
ченням М. А. Штатіної, «публічна
адміністрація – це організація і діяль-
ність органів і установ, які підпоряд-
ковані політичній владі, забезпечу-
ють виконання закону, діють у публіч-
них інтересах і наділені прерогатива-
ми публічної влади» [9, с. 32]. Таким
чином, не охоплюється поняттям пуб-
лічної служби робота найманих пра-
цівників, яка може прирівнюватися 
до аналогічної роботи на таких са-
мих посадах у приватному секторі 
[8, с. 53–54].

Водночас, при закріпленні у на-
ціональному законодавстві положень
про публічну службу слід враховува-
ти, що публічні функції виконуються
не лише суб’єктами публічної адміні-
страції, але й іншими суб’єктами,
зокрема: державними та комуналь-
ними (муніципальними) закладами,
організаціями, підприємствами. Такі
суб’єкти, що інституційно належать
до публічного сектору і виконують
публічні функції (наприклад, невід-
кладна медична допомога, рятувальні
служби тощо), вимагають особливого
режиму праці, відмінного від праці 
у приватному секторі. Тому залежно
від обсягу публічних завдань (якщо 

за певних умов приватний сектор не
повинен або не може виконувати від-
повідні завдання, які є необхідними
для держави та суспільства) поняття
публічної служби може розширюва-
тися [8, с. 53–54].

По-четверте, до ознак публічної
служби слід віднести спрямованість
діяльності службовців на задоволення
публічних інтересів, визначених дер-
жавою і забезпечених правом інтере-
сів соціальної спільноти, задоволення
яких є умовою та гарантією її існуван-
ня і розвитку [10, с. 80]. Водночас, мету
функціонування публічної служби 
Н. Янюк пов’язує з виконанням зав-
дань і функцій держави, спрямованих
на забезпечення загальнодержавного
(публічного) інтересу, який визнача-
ється політичною владою у формі
загальнообов’язкових правових норм
[2, с. 164]. Та чи є загальнодержавні і
публічні інтереси ідентичними, тотож-
ними поняттями? Чи це поняття роз-
біжні? Наприклад, Ю. М. Старілов
стверджує, що «публічне право – це
сфера загальних, державних інтересів»
[5‚ с. 691]. Отже, публічними визнача-
ються загальні і державні інтереси.

Така позиція Ю. М. Старілова пояс-
нюється традиційним у теорії держав-
ного управління визначенням держа-
ви суб’єктом управління, а суспільства –
його об’єктом [11, с. 50]. Однак така
постановка проблеми викликає кри-
тику, оскільки суспільство на сьогодні
(у демократичній державні) через
органи реалізує належну йому вла-
ду. А тому, саме суспільство по суті
«управляє», водночас являючи об’єкт
впливу. Поєднання суб’єктно-об’єкт-
них характеристик суспільства мож-
ливе саме через поняття публічного,
відмінного від державного інтересу.
Оскільки «достеменно відомо, що істо-
рія становлення та розвитку держави
як організаційно-правового інституту
суспільного розвитку починалася із
утворення монархії – форми держав-
ного правління, де одна особа… була
правителем над усім народом, який
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проживав на відповідній території і
був цілком відданий цій території і її
володарю, і ця особа фактично воло-
діла й державним суверенітетом» [11‚
с. 50]. У таких умовах державний інте-
рес відрізнявся від суспільного. Врахо-
вуючи, що і сьогодні право можна ро-
зуміти «як приведену в закон волю
пануючого класу, зміст якої визнача-
ється у кінцевому рахунку умовами
матеріального існування цього класу»
[12, с. 175], ототожнення державних 
і публічних інтересів недоцільне.

Єдність влади не передбачає єдно-
сті інтересів, а отже, державні інте-
реси (обрані з інтересів спільнот, а не
об’єднуючі всі інтереси таких) не слід
ототожнювати з публічними (суспіль-
ними) інтересами, що повинні бути
відправною категорією при здійснен-
ні публічного управління. Слід пого-
дитись із М. В. Синявіною, що «публіч-
не управління» – це суспільне, відкрите,
гласне, прозоре управління... «Публіч-
на служба» – це служба всіх усім, або
один одному, що, по суті, також дуже
близьке до «самоорганізації» і «само-
управління» («самоврядування»). Отже,
«публічна служба» як інститут ство-
рюється для здійснення суспільно зна-
чущих (публічних) справ і служіння
суспільству [11, с. 51–52].

Визначення України республікою
і закріплений у ст. 5 Конституції Ук-
раїни принцип здійснення влади без-
посередньо народом або через органи
державної влади чи місцевого само-
врядування дає змогу визначити публіч-
ну службу в Україні як здійснення
влади народом. Адже «республіка» –
це така форма правління, де народ,
громадяни беруть участь в органі-

зації і здійсненні державної влади 
безпосередньо або через загальнонаціо-
нальний представницький заклад –
парламент. Але наявність парламенту,
хоч і характеризує державу як респуб-
ліку, на практиці ще не означає пере-
творення державного управління в
публічне, вказує М. В. Синявіна. Щоб
це відбулося, необхідно здійснити
реальні кроки на шляху демократиза-
ції авторитарних механізмів держав-
ного управління, а це довгий і доволі
складний, суперечливий період суспіль-
них трансформацій. Отже, головною
проблемою сучасної теорії і практики
державного управління є пошук від-
повіді на запитання: як трансформува-
ти чинну систему державного управ-
ління (по формі публічну, а по суті не
публічну) в систему публічного управ-
ління (і по формі, і по суті), а держав-
ну службу (по формі відкриту, а по
суті закриту) в публічну службу (і по
формі, і по суті) [11, с. 51–52]?

Таким чином, публічна служба –
це здійснення влади суспільством (на-
родом) через професійну діяльність
публічних службовців. Виходячи з по-
ложень ст. 5 Конституції України,
публічним є службовець, що обіймає
посаду в органі виконавчої влади, апа-
раті органів влади чи органі місцевого
самоврядування на підставі фактич-
ного складу, обов’язковим елементом
якого повинен бути акт призначення
на посаду (наразі відноситься і резуль-
тат виборів, але його пропонується
виключити з підстав виникнення від-
носин публічної служби), і здійснює
професійну виконавчо-розпорядчу ад-
міністративну діяльність на постійній
основі, виходячи з публічних інтересів.
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Рунова Н. О. Публічна служба в Україні: проблеми дефініції
Статтю присвячено встановленню ознак, за допомогою яких можна сформува-

ти точне і змістовне поняття публічної служби як об’єднуючого для державної 
і муніципальної служби в Україні конструкції, через недосконалість закріпленого
на сьогодні визначення.

Ключові слова: публічна служба, державна і муніципальна служба, проблеми
дефініції.

Рунова Н. О. Публичная служба в Украине: проблемы дефиниции
Статья посвящена установлению признаков, с помощью которых можно сфор-

мировать точное и содержательное понятие публичной службы как объединяю-
щей для государственной и муниципальной службы в Украине конструкции, через
несовершенство закрепленного на сегодня определения.

Ключевые слова: публичная служба, государственная и муниципальная служ-
ба, проблемы дефиниции.

Runova N. Public service in Ukraine: problems of definicу
The article is devoted establishment of signs by which it is possible it was to form the

exact and rich in content concept of public service as uniting for government and muni-
cipal service in Ukraine of construction, through imperfection of the determination fas-
tened for today.

Key words: public service, government and municipal service, problems of definicу.


