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Стан дослідження методологічних питань
державної служби в Україні

Державна служба – це динамічне
та багатофункціональне системне
явище об’єктивної дійсності, на існу-
вання та функціонування якого впли-
ває чимало факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища. Таке яви-
ще потребує всебічного дослідження,
вироблення нового підходу до розу-
міння та усвідомлення його сутності,
змісту, ролі та місця в забезпеченні
функціонування держави, захисту прав
і свобод людини і громадянина, у ста-
новленні громадянського суспільства,
досягненні цілей демократичних но-
вовведень, забезпеченні економічно-
го розвитку. Для вивчення такого
об’єкта необхідні нові методологічні
підходи та інструменти.

Ця проблематика вже стала пред-
метом дослідження як вітчизняних, так

і закордонних представників різних
галузей права, серед яких варто від-
значити В. Б. Авер’янова, О. М. Бан-
дурку, Ю. П. Битяка, В. О. Воробйова,
І. П. Голосніченка, С. В. Ківалова,
Ю. М. Козлова, В. М. Манохіна,
Н. Р. Нижник, О. Ю. Оболенського,
А.О.Селіванова,С.С.Студенікіна та ін.

Метою статті є дослідження про-
цесу розвитку методології державної
служби в юридичній науці. Для до-
сягнення поставленої мети у статті
ставляться такі завдання: проаналізу-
вати поняття державної служби в
соціальній, політичній, правовій та
організаційній площинах; дати автор-
ське визначення досліджуваного по-
няття.

Варто відзначити, що в сучасній
правовій науці поки що немає повної
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цілісної теорії системи державної
служби. Ще й сьогодні частина нау-
ковців уявляють систему державної
служби як функціонально впорядко-
ваний та організований об’єкт [1, с. 20].
Така ситуація пов’язана, насамперед,
із тим, що теорія державної служби
має міждисциплінарний характер.
При цьому є два рівні підходи до
розв’язання проблеми побудови ціліс-
ної теорії системи державної служби.
Перший рівень – це теорії державно-
го управління, що в методологічному
плані є частинами загальних політи-
ко-економічних і соціально-філософ-
ських концепцій, які розглядають
механізми функціонування держави з
загальних позицій сучасних наукових
теорій. Другий рівень – прикладні тео-
рії організації та управління, що
забезпечують наукову базу для ство-
рення та апробації рекомендацій з
удосконалення державного управління
та державної служби. Отже, як пра-
вильно вказує В. Б. Авер’янов, «дослі-
дження системи державної служби та
побудова її загальної теорії – складна,
багатоаспектна проблема, яка поки
що не отримала цілісної наукової
інтерпретації» [2, с. 15]. Водночас
поступово виробляються поняття і
категорії теорії державної служби,
формуються певні концепції її роз-
витку, розробляються різноманітні
підходи до вирішення проблем у цій
сфері.

Насамперед, вивчення сучасного
стану методологічних питань держав-
ної служби потребує визначення
поняття «методологія теорії держав-
ної служби», під якою Є. С. Чорноног
пропонує розуміти сукупність прин-
ципів і методів дослідження держав-
ної служби [3, с. 21]. З-поміж прин-
ципів теорії державної служби ви-
різняють: принцип об’єктивності на-
укового пізнання державної служби;
принцип обґрунтованості пізнання
державної служби. Із методів – за-
гальнонаукові та конкретно-на-
укові.

Із методологічних питань держав-
ної служби веде перед дослідження її 
з різних аспектів. Так, О. Ю. Оболен-
ський підтримує позицію Ю. М. Ста-
рилова, який вирізняє такі аспекти
державної служби: соціальний, полі-
тичний, правовий, соціологічний, ор-
ганізаційний, процесуальний, мораль-
ний [4, с. 60–61]. Ю. П. Битяк уважає,
що традиційно державну службу роз-
глядають у трьох аспектах: соціально-
му, політичному і правовому [5, с. 32].
Одночасно вчений підкреслює, що
поняття державної служби має бути
комплексним, враховувати всі аспек-
ти, але в його виробленні слід відмо-
витися від ряду елементів, які можуть
розглядатись як самостійні явища або
такі, що несуттєво впливають на по-
няття державної служби. Тому він
надає таке визначення державної
служби: «Державна служба – це здійс-
нювана на основі Конституції, зако-
нів України діяльність по формуван-
ню апарату державних органів та ін-
ших державних організацій, профе-
сійна діяльність осіб, що займають
посади в державних органах та дер-
жавних організаціях, з практичного
виконання функцій та соціально важ-
ливих завдань держави, забезпечення
прав і свобод громадян, яка оплачу-
ється за рахунок державних коштів»
[5, с. 56].

Аналіз проблем понятійно-катего-
ріального апарату державної служби
дозволяє виокремити чотири основні
аспекти, які відзначаються переваж-
ною більшістю дослідників державної
служби: соціальний, політичний, пра-
вовий та організаційний. Важливість
соціального змісту державної служби
відзначається практично всіма дослід-
никами цієї проблематики. Напри-
клад, В. А. Козбаненко зазначає, що в
соціальному плані інститут державної
служби є органом взаємодії суспіль-
ства і держави, Держапарату та гро-
мадських структур, держслужбовця і
громадянина. У цьому сенсі система
держслужби забезпечує виконання
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функцій регулятора поведінки людей
у різних соціальних відносинах, поро-
джуваних потребами, інтересами та
звичками. Саме на державну службу
покладається вирішення завдань щодо
забезпечення соціальних гарантій та
прав громадян, визначених законо-
давством [6, с. 629–630].

«Сучасний правовий інститут дер-
жавної служби»,– висловлює свої мір-
кування В. Б.Авер’янов,– «це, насампе-
ред, система правових норм, що регу-
люють відносини, які складаються в
процесі організації самої державної
служби, статусу державних службов-
ців, гарантій і процедур його реаліза-
ції, а також механізму проходження
державної служби. Державна служба –
це комплексний правовий інститут,
який регулює організацію та діяль-
ність усіх державних службовців і
складається з правових норм різних
галузей права. Складність інституту
державної служби полягає в тому,
що, по-перше, він поєднує в собі пра-
вові норми інших галузей права, по-
друге, складається з окремих підін-
ститутів, наприклад, проходження
служби, принципів державної служби» 
[7, с. 181–182]. Крім того, С. Д. Дубен-
ко, досліджуючи правовий аспект
державної служби, зазначає, що цей
інститут є системою правових норм,
які регламентують державно-службо-
ві відносини, тобто права, обов’язки,
обмеження, заборони, стимулювання,
відповідальність службовців, прохо-
дження державної служби, порядок
виникнення і припинення службових
відносин [8, с. 131]. Отже, соціальний
аспект є первинним відносно інших
характерних сутнісних ознак держав-
ної служби.

Є. С. Черноног вважає, що органі-
заційний інститут державної служби є
сукупністю: організаційних структур
державного управління; систем добо-
ру, розстановки та мотивації кадрів,
постійного підвищення їхньої квалі-
фікації; типів і методів планування;
організаційно-розпорядчих актів, норм

і стандартів управління; управлінських
процедур; стилів управління; систем
комунікацій; інформаційного забезпе-
чення управління [3, с. 17–18]. Органі-
заційний аспект державної служби 
А. В. Оболонський пов’язує зі струк-
турно-функціональними елементами
державного апарату. На його думку,
вона є системою, що складається з
таких елементів: формування орга-
нізаційних і процесуальних основ
діяльності державного апарату, побу-
дови і правового опису ієрархії по-
сад, виявлення, оцінювання, стимулю-
вання та відповідальності державних
службовців [9, с. 132]. Отже, в органі-
заційному аспекті державна служба є
системою, що складається з: форму-
вання організаційних і процесуальних
засад діяльності державного апарату,
побудови і правового опису ієрархії
посад, виявлення, оцінювання, стиму-
лювання та відповідальності праців-
ників.

В. Г. Ігнатов, розглядаючи поняття
державної служби, наголошує не тіль-
ки на сукупності правових, соціальних
та організаційних норм щодо виконан-
ня функцій держави, а й на публічно-
правових відносинах між державою
та державним службовцем щодо умов,
методів і результатів служіння держа-
ві й суспільству [10, с. 320]. На нашу
думку, службово-трудовий аспект дер-
жавної служби є очевидним: держав-
на служба – різновид суспільно корис-
ної діяльності, становить особливий
вид праці, в якому, хоча зайняття
посад державних службовців на осно-
ві конкурсу чи за призначенням є
досить поширеними формами, а кон-
трактна (трудова угода) ще не набула
поширення та відповідного засто-
сування, проявляються диференціація
та особливості державної служби як
виду трудової діяльності. Наявність
трудової діяльності обумовлює виник-
нення трудових відносин, але, з ура-
хуванням особливостей державної
служби, ці відносини є службово-тру-
довими і, відповідно, також потребу-
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ють вивчення в дослідженні держав-
ної служби.

Існують й інші підходи до визначен-
ня державної служби. Так, О. П. Ноз-
драчов розглядає державну службу
як форму участі громадян у здійснен-
ні цілей і функцій держави; форму
реалізації зв’язку між відносинами
держави, суспільства, закону і грома-
дянина; механізм формування, реалі-
зації та вдосконалення інститутів дер-
жавної влади і державного управлін-
ня; комплекс правових інститутів, що
регулюють здійснення державної вла-
ди, державного управління; соціаль-
ний інститут – спільності, професій-
ної корпорації осіб, які практично
виконують ці функції згідно з їхнім
правовим статусом; систему держав-
них органів, метою яких є виконання
державних завдань і функцій [11, с. 36].
Г. В. Атаманчук визначає її як «особ-
ливий різновид управлінської діяль-
ності» [12, с. 26]. Отже, державна
служба становить  невід’ємну частину
державного управління, є його про-
відником та, з одного боку, втілює всі
поставлені перед державою завдання,
а з іншого – є об’єктом управлінсько-
го впливу.

Серед методологічних питань дер-
жавної служби важливе місце посідає
не лише теорія, а й практика, якій
притаманне використання та оперу-
вання власними базовими поняттями.
Наприклад, поняття державної служ-
би розкривається в Законі України 
«Про державну службу»: це – профе-
сійна діяльність осіб, які займають
посади в державних органах та їхньо-
му апараті та одержують заробітну
плату за рахунок державних коштів,
щодо практичного виконання завдань
та функцій держави (ст. 1) [13]. У на-
даному визначенні містяться такі тер-
міни, що розкривають суть державної
служби: професійна діяльність, посада,
державний орган, аппарат, одержання
заробітної плати за рахунок держав-
них коштів. Ю. П. Битяк уважає, що
поняття державної служби, надане в

Законі України «Про державну служ-
бу», є успіхом українських законодав-
ців [7, с. 196], оскільки воно справді в
цілому поєднує найголовніші елемен-
ти змісту службової діяльності. Але
вчений наголошує на тому, що «з пли-
ном часу воно потребує відповідного
уточнення, та й запропоноване воно
було на початку розбудови україн-
ської державності, до прийняття Кон-
ституції, інших законів, важливих
концепцій та програм реформування
систем і напрямів державної діяль-
ності» [5, с. 56–57]. Саме необхідністю
вдосконалення поняття державної
служби з тим, щоб воно відповідало
не тільки дійсності, а й виражало
характерні риси державної служби,
до побудови якої в Україні прагне
законодавець, і пояснюється наяв-
ність численних визначень указаного
поняття з різних аспектів, у різних
сферах дослідження, з різними акцен-
тами в розкритті сутності державної
служби.

Серед спірних питань теорії дер-
жавної служби необхідно назвати
проблему обґрунтованості віднесення
до державних службовців органів міс-
цевого самоврядування, політичних
діячів, суддів, прокурорів. Викликає
гострі дискусії й питання визначення
правового статусу службовців дер-
жавних підприємств і установ, оскіль-
ки практика багатьох розвинених
західних країн свідчить про те, що
вони належать до державних служ-
бовців, тоді як в Україні до державних
службовців законодавством віднесено
тільки службовців державних органів
та їхнього апарату.Тісно пов’язаним із
завданням визначення кола осіб, що
належать до державних службовців,
та їхніх характерних ознак є встанов-
лення єдиного для всіх галузей понят-
тя посадової особи. Цю проблему
повно окреслює В. Б. Авер’янов, вка-
зуючи, що, по-перше, необхідно чіткіше
окреслити зміст державної служби:
а) це служба лише в органах держав-
ної влади; 2) або й на державних під-
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приємствах, у державних установах;
по-друге, управлінські відносини не є
можливими без владного суб’єкта,
тому вчені єдині у визнанні владної
природи повноважень посадової особи
як суттєвої ознаки створюваного ви-
значення; по-третє, подолання різних
підходів до визначення посадової
особи є можливим, якщо поєднати
юридичний критерій (владні повнова-
ження) та матеріальні ознаки посадо-
вої особи (здійснення управлінських
функцій) [7, с. 187].

Немає сьогодні єдності серед вче-
них і у визначенні видів державної
служби. Вчені пропонують різні ва-
ріанти: розрізняти а) службу в орга-
нах законодавчої, виконавчої, судової
влад; б) цивільну та мілітаризовану
(воєнізовану) службу; в) цивільну та
спеціалізовану службу; г) державну 
(в державних органах і військову) та
цивільну (муніципальну службу, служ-
бу в державних організаціях та уста-
новах, в апаратах політичних партій, у
громадських організаціях, у недер-
жавних, некомерційних організаціях,
приватних підприємствах); д) вирізня-
ти в межах держслужби такі її види,
як військова, дипломатична, митна;
є) виокремити такі види державної
служби, як адміністративна, спеціалі-
зована та патронатна; ж) розрізняти
три типи державної служби: цивільну,
мілітаризовану, спеціалізовану. Оскіль-
ки законодавчо це питання не врегу-
льовано, а серед науковців немає єди-
ної думки, то стосовно цього питання
в теорії державної служби точаться
гострі дискусії. Хоча слід указати на
те, що переважна більшість науков-
ців все ж таки сходяться в тому, що
однозначно треба вирізняти цивільну
та мілітаризовану службу, оскільки ці
два види державної служби мають
чітко виражені властивості та озна-
ки, які дозволяють відокремити їх
одну від одної. Також здебільшого не
викликає заперечень теза про те, що
державна служба має переділятися за
видами на законодавчу, виконавчу та

судову – залежно від виду органу, в
якому здійснюється державна служ-
ба. Науковці єдині стосовно цього
питання в необхідності законодавчо-
го визначення поділу державної
служби на види та їх окремого врегу-
лювання.

Всебічно розглядають цю пробле-
му В. Б. Авер’янов та О. Андрійко, які
пропонують два варіанти внутрішньої
побудови системи законодавства про
державну службу. Обидва варіанти
виходять із того, що насамперед
потребується базовий (генеральний)
законодавчий акт для врегулювання
основних засад державної служби.
У першому варіанті вчені пропону-
ють три рівні системи законодавства:
1) рівень базового (генерального)
Закону України «Про основи держав-
ної служби»; 2) рівень спеціальних
(галузевих) законів, присвячених окре-
мим видам (цивільній, спеціалізова-
ній) служби, з-поміж яких слід визна-
ти чоловим Закон, який є аналогом
чинного Закону «Про державну служ-
бу» (цей Закон може мати назву «Про
державну службу в органах виконав-
чої влади та апараті інших державних
органів» або «Про цивільну службу»);
3) рівень супроводжувальних законів,
які мали би доповнити спеціальні
(галузеві) закони з питань, що зали-
шилися поза межами їхніх предметів
регулювання, але при цьому нале-
жать до основ державної служби та
згідно з Конституцією потребують
визначення «тільки законами Украї-
ни». У другому варіанті базовим за-
коном мав би бути Закон України
«Про засади публічної служби», яким
визначаються різні види публічної
служби та окреслюються загальні
засади правового статусу кожного із
цих видів. Закон повинен також пе-
редбачити особливості служби у дер-
жавних і муніципальних (комуналь-
них) установах, організаціях і на під-
приємствах, порівняно з працею у при-
ватному секторі, особливості опла-
ти праці, соціального та пенсійного
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забезпечення. Спеціальними закона-
ми в цьому випадку можуть уважа-
тися закони про: державну службу в
органах державної влади та їхньому
апараті; службу в органах місцевого
самоврядування (муніципальну служ-
бу). Спеціальний закон про службу в
органах державної влади та їхньому
апараті повинен регулювати, і служ-
бові відносини осіб, які обіймають
суто адміністративні посади в орга-
нах виконавчої влади (положення
такого закону можуть поширюва-
тися на адміністративних працівни-
ків апаратів судів, адміністративних
працівників органів прокуратури) 
[14, с. 55].

Як нові тенденції розвитку теорії
державної служби слід визнати вве-
дення поняття «службово-трудові від-
носини», які є складовим елементом
державно-службових відносин. Дер-
жавно-службові відносини – об’єкт
регулювання законодавством держав-
ної служби. О. Ю. Оболенський зазна-
чає: «Їх можна класифікувати за дво-
ма основними групами: 1) відносини,
які виникають у процесі організації
державної служби, а саме – у зв’язку з
підготовкою, добором і розстанов-
кою кадрів; установленням статусу
державної ради, у зв’язку із заміщен-
ням посад, проведенням оцінки праці і
просуванням по службі. Такі відноси-
ни мають адміністративно-правовий
характер і відбивають сутність дер-
жавної служби; 2) відносини, які скла-
даються: у процесі реалізації держав-
ної служби, тобто в процесі організа-
ції робочого часу та часу відпочинку;
щодо дисципліни й оплати праці; у
процесі функціонування кадрів управ-
ління поза межами цих органів» [4,
с. 67]. Такі відносини є службово-
трудовими і вказують на двоякий пра-
вовий статус державного службов-
ця: з одного боку, його наділено адмі-
ністративним правовим статусом дер-
жавного службовця, з іншого – він 
є працівником державного органу,
що виконує свої професійні обов’яз-

ки за певну плату з державних кош-
тів. Цей напрям досліджень вказує 
на необхідність вирізнення професій-
ного аспекту державної служби та її
детального вивчення в межах трудо-
вого права.

Отже, розвиток теорії державної
служби виявляє чимраз більше спір-
них питань у методології останньої.
Ці питання мають бути вирішені най-
ближчим часом з огляду на необхід-
ність реформування системи держав-
ної служби.

Розвиток теорії державної служби
виявляє дедалі більше спірних питань
у методології останньої, зокрема: ви-
значення поняття «державна служба»;
з’ясування кола осіб, які належать до
державних службовців, та їхніх харак-
терних ознак; визначення поняття
«посадова особа»; з’ясування змісту
державної служби, уточнення аспек-
тів, з яких її найбільш доцільно дослі-
джувати, з тим, щоб, з одного боку,
надати повну характеристику, а з ін-
шого – не переобтяжувати її незнач-
ними елементами; з’ясування видів
державної служби та їхнього законо-
давчого врегулювання; визначення
чіткої системи принципів державної
служби.

Ці питання мають бути вирішені
найближчим часом з огляду на не-
обхідність реформування системи дер-
жавної служби. З одного боку, наяв-
ність такої кількості проблематичних
і невирішених питань у теорії держав-
ної служби вказує на відсутність чіт-
кого механізму цієї науки, відсутність
чітко виробленого понятійно-катего-
ріального апарату, способів і методів
роботи із ним. З іншого боку, така
ситуація – показник того, що теорія
державної служби розвивається, від-
бувається постійний пошук оптималь-
них способів вирішення проблем, які
виникають, здійснюється становлен-
ня теорії державної служби як само-
стійної галузі знань. Її найбільш сут-
тєвою особливістю слід уважати обо-
в’язкове врахування наявної специфі-
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ки правового регулювання праці та
служби державних службовців залеж-
но від виду певного органу, в якому
працює службовець, що є підтвер-
дженням прояву єдності та диферен-

ціації правового регулювання праці
як одного з визначальних положень
трудового права, що істотним чином
впливає на правове регулювання дер-
жавної служби.
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Іншин М. І. Стан дослідження методологічних питань державної служби в
Україні

У статті проаналізовано поняття державної служби і соціальній, політичній,
правовій та організаційній площинах, наведено авторське визначення досліджува-
ного поняття.
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Иншин Н. И. Состояние исследования методологических вопросов государ-
ственной службы в Украине

В статье проанализировано понятие государственной службы с социальной,
политической, правовой и организационной точек зрения, приведено авторское
определение исследуемого понятия.

Ключевые слова: методология, государственная служба, человек, гражданин.

Іnshin N. The state of research of methodological questions of government service
is in Ukraine

The article analyzes the concept of public service in social, political, legal and orga-
nizational point of view, are the author’s definition researched concept.
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