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Особливості державних службовців 
серед інших об’єктів соціального захисту

Дуже важливим під час досліджен-
ня соціального захисту державних
службовців постає питання щодо ви-
значення особливостей останніх як
об’єктів соціального захисту. Питан-
ня стосовно визначення особливостей
правового регулювання праці та со-
ціального захисту державних служ-
бовців свого часу були предметом до-
сліджень В. С. Андреєва, С. С. Алексє-
єва, В. Б. Авер’янова, М. Г. Александ-
рова, С. С. Алексєєва, О. М. Бандурки,
О.Т. Барабаша, Б. К. Бегичева, Н. Б. Бо-
лотіної, П. А. Бущенка, B. C. Вене-
диктова, Г. С. Гончарової, В. Я. Гоца,
В. В. Жернакова, П. І. Жигалкіна,
М. І. Іншина, М. М. Клемпарського,
Р. А. Калюжного, Р. І. Кондратьєва,
О. В. Лавриненка, І. П. Лаврінчук,
Л. І. Лазор, К. Ю. Мельника, Н. М. Не-
умивайченка,О.М.Обушенка,Ю.П.Ор-
ловського,П.Д.Пилипенка,В. І.Проко-
пенка, С. М. Прилипка, В. О. Процев-
ського, О. І. Процевського, В. Г. Рота-
ня, О. Ф. Скакун, Б. С. Стичинського,
Н.М.Хуторян,Г. І.Чанишевої,В.І.Щер-
бини, О. М. Ярошенка та інших вчених.

Проте як у науковій літературі, так і в
чинному законодавстві й досі відсутня
загальновизнана думка щодо особли-
востей державних службовців серед
інших об’єктів соціального захисту, що
визначає актуальність обраної тема-
тики наукового пошуку та визначає її
мету. Завданням статті є аналіз теоре-
тичних підходів до визначення особ-
ливостей державних службовців се-
ред інших об’єктів соціального захи-
сту. Наукова новизна статті визнача-
ється тим, що в ній на основі аналізу
сучасних теоретичних підходів до ро-
зуміння соціального захисту та особ-
ливостей правового регулювання
праці державних службовців визна-
чено особливості останніх як об’єктів
соціального захисту, надано конкретні
пропозиції та рекомендації з удоско-
налення правових актів із зазначених
питань.

Сучасне життя – доволі неперед-
бачувана та складана річ, тому ми не
можемо з упевненістю стверджувати,
що з нами трапиться завтра чи піс-
лязавтра. Зокрема, в житті кожної
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людини трапляються випадки, які мо-
жуть призвести до тимчасової або
постійної втрати працездатності, що,
своєю чергою, призводить до втрати
заробітної плати, яка для багатьох
людей є основним засобом існування.
До таких випадків належать старість,
хвороба, інвалідність, втрата годуваль-
ника, народження дитини та ін. Всі 
ці випадки, попри їхню різнорідність,
мають однакові соціальні наслідки
для людини, ними обумовлюється
потреба в отриманні джерел життєза-
безпечення не в обмін на нову затра-
чену працю. Враховуючи те, що вони
прямо впливають на соціальну ста-
більність суспільства і подолати їх
самостійно в багатьох випадках не-
можливо, держава перебирає на себе
певну частку відповідальності за їх
настання та утворює систему соціаль-
ного захисту населення. У певному
сенсі можна стверджувати, що як
людство на будь-якому етапі свого
розвитку не змогло б існувати без
праці,– головної умови життя люди-
ни, так і очевидно, що воно нормаль-
но не функціонувало би без урахування
потреб у засобах існування і життєво
необхідних послугах, що породжую-
ться зазначеними вище обставинами.

Державні службовці не є винятком,
оскільки державна служба – специ-
фічний вид трудової діяльності. Дер-
жавні службовці – це звичайні грома-
дяни, які реалізували своє конститу-
ційне право на працю через праце-
влаштування до певного державного
органу чи інституції, вони, як і ми,
хворіють, старіють, народжують,
тобто потрапляють у такі ситуації,
коли держава відповідно до чинного
законодавства повинна захистити їх
у соціальному сенсі. Слід підкреслити,
що найважливішою умовою соціаль-
ної захищеності особистості в суспіль-
стві є закріплення в нормативних
актах її соціальних прав, реалізація
яких сприяє забезпеченню задоволен-
ня соціальних, життєвих потреб гро-
мадян, підвищенню їхнього добробуту

і зміцненню принципу соціальної спра-
ведливості.

Окремо слід підкреслити, що за
умов загальної соціально-економічної
кризи в розвитку державно-організо-
ваного суспільства та зниження довіри
населення до державної служби поста-
новка питання про підвищення соціально-
правового статусу державних службов-
ців викликає опір суспільної думки.
В основному це пов’язано з вузьким
розумінням соціально-правового за-
хисту як форми матеріальної (фінан-
сової) прямої або непрямої підтрим-
ки громадян. Однак не завжди вона є
єдиним і гарантовано ефективним спо-
собом соціально-правового захисту.
Не може бути і загального виміру рів-
ня соціально-правової захищеності різ-
них категорій працівників і громадян.

Але ж успішно реалізувати свої
функції та завдання може лише дер-
жавно-організоване суспільство. Під-
ставою організованості держави є її
кадровий корпус, що утворюється
службовцями, які об’єднані загальною
державною метою, виконують служ-
бові обов’язки на постійній, професій-
ній основі. Сталість такого об’єднання
є можливою за умови сталої зацікавле-
ності службовців до служби саме в
державних органах. Визначальними
факторами, що формують цей інте-
рес, є прагнення службовців реалізу-
вати себе в управлінській діяльності,
посісти гідне місце в суспільстві, впев-
неність у стабільності службового
стану, можливість службового зро-
стання, достатня й регулярна грошова
винагорода, деякі пільги в отриманні
медичної допомоги та пенсійному
забезпеченні. Цим і обумовлено певні
особливості організації соціально-
правового захисту державних служ-
бовців порівняно з іншими категорія-
ми громадян. Очевидно: соціальний
захист як гарантія задоволення пер-
винних, життєво необхідних потреб
для державного службовця є недо-
статнім,– він може одержати їх і поза
державною службою. Для реалізації
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базових інтересів державних служ-
бовців необхідно орієнтуватися на
більш високі рівні потреб, без задово-
лення яких закріплення кадрів на дер-
жавній службі та їхню службову актив-
ність не буде забезпечено. Це – вто-
ринні потреби: соціальні – потреба в
належності до кого-небудь або чого-
небудь, у розумінні іншими людьми, в
почутті соціальної взаємодії, прив’я-
заності, підтримці; потреба у визнанні
й повазі оточення, в особистих досяг-
неннях; потреба в самовираженні –
самореалізації своїх потенційних мож-
ливостей та в зростанні як особисто-
сті [1, с. 66–68].

Щодо державних службовців, це
означає створення необхідних умов для
їхньої нормальної службово-трудової
діяльності, вжиття заходів із реалізації
їхніх функціонально-посадових повно-
важень. Звідси основними орієнтація-
ми державних службовців у процесі
реалізації цих повноважень є: харак-
тер службово-трудової діяльності;
умови виконання функціональних
обов’язків; винагорода за виконання і
особливо за високоякісне виконання
посадових повноважень; просування
по службі. Відповідно до цих орієнта-
цій визначмо такі змістовні основи со-
ціально-правового захисту державних
службовців: а) підвищення престиж-
ності державної служби; б) достатньо
високе, регулярно виплачуване грошо-
ве забезпечення, розміри якого мають
підвищуватися з підвищенням квалі-
фікації, збільшенням стажу службово-
трудової діяльності; в) створення нор-
мальних умов служби, забезпечення
приміщенням, транспортом, телефо-
нами, правильна організація розпо-
рядку й режиму робочого дня; г) дер-
жавне страхування, гарантоване висо-
ке пенсійне та медичне забезпечення;
ґ) безперервне забезпечення службової
перспективи, стабільність службово-
трудових відносин, підвищення рівня
кваліфікації.

Необхідно окремо зазначити, що
соціальні права виникли та були за-

кріплені вперше ще в радянському
конституційному законодавстві та про-
тягом усієї історії піддавалися постій-
ним змінам. Перша Конституція
РСФСР 1918 р. у розділі II «Загальні
положення Конституції РСФСР» про-
голосила і закріпила в окремих нор-
мах соціальні права [2]. У Конституції
СРСР 1936 р. в розділі Х «Основні
права і обов’язки громадян» досить
чітко були систематизовані і зафіксо-
вані ці ж права [3]. Найповніший пере-
лік соціальних прав міститься в Кон-
ституції СРСР 1977 р. [4]. Водночас
конституції капіталістичних держав
практично до другої половини 40-х ро-
ків не знали такого інституту, як
соціальні права громадян. Нині спо-
стерігається інша картина. Різні дер-
жави до рішення соціальних проблем
у конституційному законодавстві пі-
дійшли по-різному. Так, Конституція
Японії 1947 р. в розділі III «Права та
обов’язки народу» закріпила соціаль-
ні права членів свого суспільства.
У Конституції Іспанії 1978 р. в розді-
лі I гл. 3 «Про керівні принципи соціаль-
ної та економічної політики» містить-
ся положення, що держава перебирає
на себе обов’язок піклуватися про со-
ціальний захист іспанського народу, а
в гл. 4 цього ж розділу закріплюються
гарантії основних прав і свобод. Кон-
ституція Греції 1975 р. в ч. II «Публіч-
ні свободи і соціальні права» вирізняє
соціальні права інших основних прав,
таким же підходом вирізняється Кон-
ституція Італійської Республіки 1947 р.,
в якій соціальні проблеми вирізнено в
ч. І розділу II «Етико-соціальні відно-
сини». Конституція Французької Рес-
публіки 1958 р. в розділі ХІ «Еконо-
мічна і соціальна рада» вводить еко-
номічну і соціальну раду з відповідни-
ми повноваженнями, мета якої по-
лягає у сприянні соціальному захисту
громадян [5].

Річ у тім, що «реальним є тільки
захищене, а не проголошене право»
[6, с. 72], тому не менш проблематич-
ним, ніж визначення і закріплення
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соціальних прав, є їх гарантованість.
У науковій літературі в різних галузях
знань існує багато визначень поняття
«соціальні гарантії». Серед них, на
наш погляд, найбільш точне визна-
чення соціальних гарантій дав
С. С. Шаталін, розуміючи під ними
«комплекс умов, що забезпечують
права членів суспільства у виробництві,
розподілі та споживанні. Головне при-
значення соціальних гарантій – забез-
печення соціально рівних умов для
всебічного, гармонійного розвитку
здібностей всіх членів суспільства» 
[7, с. 262]. З огляду на вказані наукові
позиції під гарантованістю соціальних
прав державних службовців необхід-
но розуміти створення юридичних га-
рантій дієвої реалізації та ефективно-
го захисту їхніх соціальних прав.

Необхідно підкреслити, що, ви-
знаючи людину як найвищу соціальну
цінність, міжнародне співтовариство
приділяє значну увагу процесові нор-
мативного закріплення та захисту со-
ціально-економічних і соціально-куль-
турних прав людини та громадянина.
Демократизації процесові, пов’язано-
го з проголошенням і захистом прав
людини, значною мірою сприяло при-
йняття низки міжнародних документів
щодо закріплення правової регламен-
тації та розроблення механізму міжна-
родного захисту прав людини в дер-
жавах, які підписали відповідні міжна-
родні документи. Серед найважливі-
ших документів, які регламентують
соціальний захист людини і ратифіко-
вані Верховною Радою України,–
Загальна декларація прав людини,
Міжнародний пакт про економічні,
соціальні та культурні права, Євро-
пейська соціальна хартія та ін. Зокре-
ма, згідно зі ст. 22 Загальної деклара-
ції прав людини «кожна людина, як
член суспільства, має право на со-
ціальне забезпечення і на здійснення
необхідних для підтримки її гідності
та розвитку її особи прав в економіч-
ній, соціальній та культурних сферах
за допомоги національного законо-

давства і міжнародної співпраці та від-
повідно до структури і ресурсів кожної
держави». Міжнародний пакт про еко-
номічні, соціальні та культурні права
в ст. 9 закріпив положення, що держа-
ви, які беруть участь у цьому пакті, ви-
знають право кожної людини на соці-
альне забезпечення, включаючи соці-
альне страхування. Важливо наголо-
сити на тому, що право на соціальний
захист громадян, зокрема державних
службовців як категорії зайнятого на-
селення, в нашій державі закріплено
на найвищому законодавчому рівні,
тобто в Основному Законі України.
Так, Конституція України у ст. 46 за-
кріпила право громадян на соціаль-
ний захист, що гарантує право на
забезпечення їх у разі повної, частко-
вої або тимчасової втрати працездат-
ності, втрати годувальника, безробіт-
тя з незалежних від них обставин, а
також у старості та в інших випадках,
передбачених законодавством.

Отже, спираючись на один із важ-
ливіших принципів права соціального
забезпечення – загальність, який зна-
ходить вираження в законодавстві,
зазначмо, що кожна людина в Україні
має право на соціальне забезпечення.
Особи, які провадять (або провадили)
суспільно корисну діяльність, зокрема
й державні службовці, мають право 
на соціальне забезпечення в системі
державного страхування, а ті, хто 
з об’єктивних чи суб’єктивних причин
не провадив такої діяльності, мають
право на матеріальну допомогу та
соціальне обслуговування в системі
державної соціальної допомоги. Від-
повідно до цього принципу соціальне
забезпечення має охоплювати всіх
фізичних осіб, які проживають на
території України.

Вважаю, що соціальний захист
державних службовців складається з
правотворчої діяльності державних
органів щодо видання норм права, в
яких закріплюється: коло державних
службовців і членів їхніх сімей, які
користуються правом на соціальний
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захист; об’єктивних обставин, що при-
водять у дію механізм соціального за-
хисту; джерел фінансування; відповід-
ного обсягу соціальних виплат; особ-
ливих видів, форм і способів надання
заходів соціального захисту; порядку
здійснення і захисту соціально-еконо-
мічних і соціально-культурних прав
указаної категорії громадян, а також
відповідальності у випадку їх пору-
шення. Водночас метою соціального
захисту державних службовців, на
наш погляд, є досягнення належного
рівня соціальної захищеності кожно-
го державного службовця та, в уста-
новлених законом випадках, членів
його сім’ї.

Важливо наголосити на тому, що
становлення України як соціальної,
правової держави, визнання людини
як найвищої соціальної цінності, про-
голошення курсу на соціально орієн-
товану ринкову економіку – все це
пов’язано з реальною політикою ор-
ганів влади щодо забезпечення гідно-
го рівня життя своїх громадян. Соціаль-
ною є держава, яка гарантує лю-
дині належні соціально-економічні та
соціально-культурні права створен-
ням необхідних умов для їх реалізації
та здійснює соціальну політику на
засадах соціальної справедливості 
і в інтересах всього суспільства. Під
соціальною політикою в юридичній
літературі розуміють систему право-
вих, організаційних та інших заходів
державних і недержавних установ та
організацій, що враховують еконо-
мічний потенціал країни і спрямовані
на підтримання соціальної стабільно-
сті в суспільстві, створення умов для
постійного зростання добробуту праце-
здатних осіб і забезпечення належного
рівня життя тих, хто через непраце-
здатність чи інші життєві обставини
не має достатніх засобів до існування
[8, с. 24].

Водночас соціальна справедли-
вість означає рівні можливості грома-
дян користуватися конституційними
правами на працю, освіту, охорону

здоров’я, відпочинок та ін. Сучасний
цивілізований світ намагається більш
послідовно здійснювати принцип рів-
ності громадян. Україна не є винят-
ком, оскільки у ст. 24 Конституції за-
кріпила положення, що всі громадяни
мають рівні конституційні права і сво-
боди та є рівними перед законом. Від-
повідно до цього соціальний захист,
гарантований Конституцією України
та врегульований законодавчими та
підзаконними актами України, поши-
рюється на кожного її громадянина,
безперечно, що й на державних служ-
бовців і членів їхніх сімей.

Утім, через об’єктивні причини
виникає необхідність диференційного
підходу до регулювання соціального
захисту державних службовців. Дифе-
ренціація проводиться за допомоги
прийняття спеціальних нормативних
актів, що поширюються – тільки на
певні групи населення та категорії
працівників, у нашому випадку – тіль-
ки на державних службовців. Така
диференціація не суперечить ідеї со-
ціальної справедливості, більше того,
вона дозволяє досягти більше реаль-
ної рівності порівняно з тією, що вста-
новлюється загальним законодав-
ством, яке поширюється на всіх без
винятку громадян.

Слід зазначити, що за допомоги
державного регулювання співвідно-
шень обсягів прав і пільг, якими воло-
діють окремі категорії громадян, під-
тримується їхня сумарна рівноправ-
ність. «Фактична (соціальна) рівність у
чомусь нерівних осіб досягається у
спосіб суспільного визнання істотної
різниці між людьми, яку обумовлено
об’єктивними причинами, і надання
певних додаткових прав, пільг і пере-
ваг, що дозволяють компенсувати за-
значену різницю» [9, с. 66].

Отже, під соціальним захистом
державних службовців розуміється
діяльність держави щодо встановлення
та реалізації гарантій соціально-еконо-
мічних і соціально-культурних прав
державних службовців з метою досяг-
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нення належного рівня соціальної
захищеності кожного державного
службовця та, в установлених зако-
ном випадках, членів його сім’ї, яку
також спрямовано на забезпечення
процесу формування і розвитку про-
фесійних якостей та задоволення
матеріальних і моральних потреб
згідно з тим соціально-правовим ста-
тусом, який вони посідають у суспіль-
стві.

З огляду на запропоноване ви-
значення можна чітко окреслити і
об’єкт соціального захисту держав-
них службовців – це соціально-куль-
турні та соціально-економічні права
службовця як працівника, матеріальні
блага і послуги, що надаються держа-
вою для забезпечення професійної
групи та членів їхніх сімей усією пов-
нотою прав громадян держави та
компенсації обмежень і заборон, що
випливають із умов проходження від-
повідного виду державної служби.

Вкрай важливо підкреслити, що
найважливішою умовою соціальної
захищеності особистості є закріплен-
ня в нормативно-правових актах її
соціально-культурних і соціально-
економічних прав, реалізація яких
сприяє підвищенню добробуту грома-
дян, закріпленню принципу соціальної
справедливості та безпечного існуван-
ня. На державних службовців поши-
рюється дія загальних нормативних
актів, які регулюють соціальний захист
усіх громадян без винятку. Це, так би
мовити, базовий рівень, до якого від-
носять такі основні законодавчі акти,
як Конституція України, Кодекс зако-

нів про працю України, Закон Украї-
ни «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», інші
загальні законодавчі та підзаконні
нормативно-правові акти. Але дер-
жавні службовці потребують також
диференційного підходу в регулюван-
ні соціального захисту, що випливає
безпосередньо зі спеціальних цілей
і завдань певного державного органу,
характеру службово-трудових функ-
цій, специфіки їхнього правового ста-
тусу.

Отже, необхідно зазначити, що
особливістю національного законо-
давства з питань соціального захисту
державних службовців є, по-перше,
відсутність належної систематизації;
по-друге, велика кількість норматив-
них актів, які поряд із регулюванням
інших відносин, що складаються під
час проходження державної служби,
регулюють і положення соціального
захисту державних службовців та
членів їхніх сімей; по-третє, суто
декларативний характер деяких норм;
по-четверте, відсутність механізму за-
провадження окремих норм у життя
та наявність багатьох прогалин і недо-
робок у чинному законодавстві. Крім
того, більшість нормативно-правових
актів, прийнятих до проголошення
Конституції України, не відповідають
реаліям сьогодення.Не менш важливою
проблемою, яка впливає на ефектив-
ність вирішення поставлених перед
державними органами проблем, є не-
достатнє фінансування їхніх потреб з
боку держави.
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Безусий В. В. Особливості державних службовців серед інших об’єктів соціаль-
ного захисту

Статтю присвячено визначенню особливостей державних службовців як об’єк-
тів соціального захисту. У процесі дослідження надано конкретні пропозиції та
рекомендації з удосконалення правових актів із зазначених питань.

Ключові слова: державні службовці, об’єкти соціального захисту.

Безусий В. В. Особенности государственных служащих среди других объектов
социальной защиты

Статья посвящена определению особенностей государственных служащих как
объектов социальной защиты. В процессе исследования предоставлены конкрет-
ные предложения и рекомендации относительно усовершенствования правовых
актов из отмеченных вопросов.

Ключевые слова: государственные служащие, объекты социальной защиты.

Bezusyi V. Features of civil servants are among other objects of social defence
The article is sanctified to determination of features of civil servants as objects of

social defence. In the process of research certain suggestions and recommendations are
given in relation to the improvement of legal acts from the marked questions.

Key words: civil servants, objects of social defence.


