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Уточнення сучасної концепції 
державної служби в Україні 

як різновиду трудової діяльності

Забезпечення остаточної розбу-
дови України як соціальної, правової
та демократичної держави є основ-
ною метою нашої країни на найближ-
чі роки. Однак її досягнення не є мож-
ливим без відповідних засобів, здат-
них забезпечити стабільний рух усьо-
го суспільства та держави у вказано-
му напрямку. І серед інших правових,
економічних та організаційних засо-
бів саме державна служба, яка є комп-
лексним організаційно-правовим яви-
щем та основним провідником функ-
цій держави, як ми вважаємо, найбіль-
шою мірою забезпечує та несе відпо-
відальність за досягнення відповідних
результатів розвитку нашої країни.
У цьому контексті особливої важли-
вості набувають питання формуван-
ня в Україні оновленого корпусу дер-
жавних службовців та істотної модер-
нізації інституту державної служби,
здатних на високому рівні виконувати
поставлені перед ними завдання,

забезпечувати якісне та ефективне
виконання відповідних функцій дер-
жави.

При цьому вдосконалення дер-
жавної служби та покращення якості
її персоналу, що є нагальною потре-
бою сьогодення, повинно мати си-
стемний і комплексний характер, що
може відбутися лише на ґрунті від-
повідних узагальнених і науково об-
ґрунтованих підходів, в опрацювання
основи яких слід покласти відповідні
концепції розвитку та вдосконален-
ня того чи того елемента або скла-
дової державної служби.Тож ми відмі-
чаємо, що для завершення розбудови
України як соціальної, правової та
демократичної держави слід виріши-
ти питання системного та комплекс-
ного реформування державної служ-
би, що мусить відбуватися на ґрунті
відповідних концептуальних підходів.
Одним із таких аспектів, який потре-
бує свого вдосконалення, є аспект
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реалізації державної служби як діяль-
ності державних службовців, що ви-
ступає різновидом їхньої трудової
діяльності.

Аналізуючи сучасні дослідження
питання державної служби та статусу
державного службовця, відзначимо,
що в наукових працях М. Г. Александ-
рова, А. В. Андрушко, М. Д. Бойко,
Б. К. Бегичева, Н. Б. Болотіної, В. С. Ве-
недиктова, І. П. Грекова, М. І. Іншина,
П. Д. Пилипенка, О. І. Процевсько-
го, С. М. Прилипка, Є. Б. Хохлова,
О.В.Смирнова,Н.М.Хуторян,О.С.Про-
даєвича та інших науковців досі оста-
точно не вирішено питання про ха-
рактер проваджуваної особою на дер-
жавній службі діяльності (чи має вона
суто адміністративний характер, чи є
трудовою функцією особи або поєд-
нанням їх обох) та її статус (або як
суб’єкта адміністративного чи трудо-
вого права). З цього приводу у фахо-
вій літературі вказується, що в юри-
дичній науці питання про галузеву на-
лежність правовідносин державної
служби вирішується досить неодно-
значно, мають місце часом абсолют-
но протилежні погляди [1, с. 5]. Відсут-
ність чіткої позиції не сприяє належ-
ному опрацюванню відповідних кон-
цептуальних підходів до вирішення
вказаних питань. Наслідком цього є не
завжди повне та всебічне правове
опосередкування діяльності осіб –
державних службовців, забезпечення
їхнього статусу відповідними гаранті-
ями тощо. Таке становище не може 
не вплинути на якість виконання цими
особами покладених на них завдань 
і в цілому на ефективність державної
служби щодо реалізації функцій дер-
жави.

Саме виходячи із цих міркувань ми
визначили мету статті – уточнення су-
часної концепції державної служби в
Україні, зокрема з позиції погляду на
неї як на різновид трудової діяльності
особи. До завдань, що ми ставимо перед
собою, слід віднести: аналіз сучасних
концепцій цієї інституції, виявлення

їхніх основних рис і змісту, виокре-
млення адміністративних і трудових
витоків і складових реалізації держав-
ної служби, визначення особливостей
формування та реалізації сучасної
концепції державної служби в Україні
як різновиду трудової діяльності.

Насамперед, досліджуючи дер-
жавну службу, слід мати на увазі, що
вона є складним організаційно-право-
вим явищем, в основі виникнення
якого лежить потреба в забезпеченні
здійснення соціального управління.
Що ж до аспектів її прояву, то науков-
ці з цього приводу вказують на те, що
єдине поняття державної служби
об’єктивно не в змозі охопити всі її
вияви, де кожний аспект (соціальний,
політичний, організаційний, правовий і
професійний) досліджуваного явища
повинен визначатись окремо від ін-
ших [2]. Але саме у своїй сукупності ці
різнопланові аспекти і забезпечують
появу, формування, розвиток і функ-
ціонування такого самостійного інсти-
туту, яким є державна служба в тому
вигляді, в якому ми його сприймаємо.

Окремо зазначмо, що така багато-
аспектність обумовлює той факт,
що правовідносини у сфері державної
служби одночасно можуть регулю-
ватися нормами декількох галузей
права, що іноді утруднює виявлення
характеристики діяльності державних
службовців. Як із цього приводу відмі-
чає О. С. Продаєвич, комплексність
цього інституту обумовлюється бага-
тоаспектністю та різноманітністю
державної служби як публічного
явища, що зумовлює його регулюван-
ня нормами різних галузей права
(конституційного, адміністративного,
фінансового, трудового, кримінально-
го, цивільного) [3, с. 8]. Констатація
багатоплановості державної служби
та засобів її правового регулювання
буде використана нами як методоло-
гічна основа для формування мульті-
функціональної її концепції, сутність
якої полягає у врахуванні одночасно
декількох характерних рис, притаман-
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них цій інституції. Але перед тим, як
дійти висновку щодо оптимального
концептуального розуміння держав-
ної служби, проведімо аналіз тих ви-
значальних ідей, які висловлювалися
на практиці та в науці щодо фор-
мування та реалізації державної
служби.

Аналіз низки нормативно-пра-
вових актів, присвячених питанням
державної служби, показує таке. На
початку формування державної служ-
би як інституції оновленої демокра-
тичної, соціальної та правової держа-
ви Україна у відповідних нормативно-
правових актах чітко простежується
концепція державної служби як особ-
ливого роду праці. Так, насамперед
проаналізуймо Указ Президента Ук-
раїни «Про затвердження Програми
кадрового забезпечення державної
служби та Програми роботи з керів-
никами державних підприємств, уста-
нов і організацій» від 10 листопада
1995 р. № 1035, щодо якого вказано,
що розбудова інституту державної
служби набула системного характеру
після його затвердження [4]. Системне
вивчення положень цього указу дає мож-
ливість навести таку послідовність
характеристики формування кадро-
вого складу державної служби: «упро-
вадження механізму добору працівни-
ків на державну службу», де його
«правові засади кадрового забезпе-
чення державної служби ґрунтуються
на: …Кодексі законів про працю
України», при цьому повинно мати
місце «визначення реальних потреб у
працівниках для державних органів
різного рівня», для яких слід «ство-
рювати належні умови для праці та
самоосвіти», а також «визначити, що
строки і форми підвищення квалі-
фікації державних службовців вста-
новлюються органом, в якому працює
службовець», де в перспективі не-
обхідно «створити систему пошуку
талановитої молоді, що цікавиться
питанням державного управління, її
базової та фахової підготовки, праце-

влаштування в органах виконавчої
влади» [5].

Тобто, як можна побачити, ми
маємо справу із класичним набором
правовідносин, характерних для галу-
зі трудового права (суспільні трудові
відносини, змістом яких виступає
праця, а також відносини працевлаш-
тування, навчання, підвищення квалі-
фікації) [6, с. 5; 7, с. 18]. До того ж у
наведеному нормативно-правовому
акті переважає характеристика осіб,
які перебувають на посадах у держав-
них органах та їхньому апараті, як
працівників, а не службовців, де пра-
вовою основою їхньої діяльності, крім
Закону України «Про державну служ-
бу», виступає також Кодекс законів
про працю України. Ми з упевненістю
можемо констатувати, що на почат-
ковому етапі створення вітчизняної
моделі державної служби вона роз-
глядалася саме як різновид трудової
діяльності. Такий висновок знаходить
своє підтвердження і в низці інших
нормативно-правових актів, пов’яза-
них із Указом Президента України
«Про затвердження Програми кадро-
вого забезпечення державної служби та
Програми роботи з керівниками дер-
жавних підприємств, установ і органі-
зацій» від 10 листопада 1995 р. № 1035.

Наприклад, в Указі Президента
України «Про заходи щодо вдоскона-
лення роботи з кадрами в органах
виконавчої влади, з керівниками під-
приємств, установ і організацій» від
19.05.1995 № 381/95 йде мова про ро-
боту з кадрами «… на державних під-
приємствах, в установах та організа-
ціях», де запроваджено «організацію
регулярного професійного навчання
працівників» [8]. Своєю чергою, Указ
Президента України від 30.05.1995 
№ 398/95 присвячено регулюванню
таких традиційних для трудового пра-
ва правовідносин, як підготовка, пере-
підготовка та підвищення кваліфікації
державних службовців [9].

У подальших актах чітко просте-
жується визнання за виконанням дер-
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жавним службовцем його функцій
характеру праці. Так, в Указі Прези-
дента України «Про вдосконалення
діяльності державних органів, роботи
державних службовців та підвищення
ефективності використання бюджет-
них коштів Президент України» від
11.02.2000 № 207/2000 мова йде про
«вдосконалення роботи державних
службовців», зокрема в частині розпо-
ділу «функцій між працівниками, роз-
межування обов’язків, виконуваних
державними службовцями та іншими
категоріями працівників», де засо-
бом підвищення ефективності їхньої
діяльності визнано перегляд «норма-
тивно-правових актів щодо оплати
праці державних службовців», щоб
забезпечити «підвищення стимулю-
ючої ролі посадових окладів в оплаті
праці» [10]. Тобто, в наведеному при-
кладі бачимо існування притаманно-
го трудовому праву зв’язку «праця –
заробітна плата», а також знову мо-
жемо відмітити, що державний служ-
бовець визнається працівником, а
виконання ним службових функцій
характеризується як робота.

Подібна характеристика здійснен-
ня функцій державними службовцями
міститься і у наказі Головдержслужби
України «Про затвердження Загаль-
них правил поведінки державного
службовця» від 04.08.2010 № 214, де
вказано, що загальні правила поведін-
ки встановлюють основні вимоги до
етики працівників органів державної
влади, які обіймають посади, віднесені
до відповідних категорій посад дер-
жавних службовців згідно із Зако-
ном України «Про державну службу».
А самі правила після державної реє-
страції в Міністерстві юстиції Украї-
ни розсилаються в органи, в яких
працюють державні службовці [11].
З аналізу цього акта також можна
дійти висновку, що наведені прави-
ла поведінки державного службовця
спрямовано на забезпечення трудової
дисципліни, яка є невід’ємною складо-
вою організації праці. Те, що відносно

окремих категорій працівників мо-
жуть діяти власні нормативно-правові
акти, якими встановлюються особли-
вості їхньої поведінки під час виконан-
ня трудових або службових обов’яз-
ків, зокрема, передбачено ч. 2 ст. 142
Правил внутрішнього трудового роз-
порядку. Статутів і положень про дис-
ципліну КЗпП України, яка вказує,
що в деяких галузях народного госпо-
дарства для окремих категорій пра-
цівників діють статути і положення
про дисципліну. Вважаємо, що з ура-
хуванням специфіки діяльності дер-
жавних службовців, значущості їхньої
діяльності таким актом, який регла-
ментує дисципліну на державній служ-
бі, цілком можна визнати вказані пра-
вила. З цього приводу погодьмося з
думкою, що спеціальну дисциплінар-
ну відповідальність зумовлено особ-
ливістю трудових функцій, значущістю
належного виконання трудових обов’яз-
ків для нормального функціонування
тієї чи іншої галузі народного госпо-
дарства, суспільства в цілому [6, с. 155].
Але ті чи ті акти, які встановлюють
відповідні вимоги до службової дис-
ципліни, є нічим, іншим як проявом
дисциплінарної відповідальності особи,
що визначається окремим інститутом
трудового права.

Отже, можна констатувати факт,
що для регулювання відносин за уча-
сті державних службовців використо-
вуються форми й методи, притаманні
трудовому праву. Що ж до досліджува-
ної нами інституції, то можна відзна-
чити, що ці форми та методи адапту-
ються до специфіки провадження
службово-трудової діяльності дер-
жавними службовцями, яка за своєю
сутністю характеризується як особли-
вий різновид праці.

Що ж до використаного нами
словосполучення «службово-трудова
діяльність», то воно найбільш повно
характеризує діяльність державних
службовців, адже відображає специ-
фіку їхньої праці. Вважаємо, що навіть
якщо і вести мову про те, що держав-
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ний службовець виконує адміністра-
тивні функції, то слід при цьому роби-
ти зауваження в тому контексті, що
стосовно інших осіб він справді ви-
конує адміністративні, управлінські
функції, але щодо держави та відпо-
відного органу державної влади вико-
нання ним своїх обов’язків є нічим
іншим, як роботою, його працею, про-
фесійною діяльністю, під час якої він
практично виконує завдання і функ-
ції держави. Подібна позиція має міс-
це науковій літературі. Наприклад,
А. В.Андрушко пише: «Значний вплив
на визначення правової природи пра-
вовідносин державної служби здійсню-
ють норми адміністративного права,
оскільки державні службовці є суб’єк-
тами управлінських правовідносин,
а державна служба розглядається як
інститут цієї галузі права та однією 
із ланок адміністративної реформи.
Проте, громадяни України, вступаю-
чи на державну службу, реалізують
своє право на працю, набувають пра-
вового статусу працівника відповідно-
го органу державної служби, який
визначається нормами трудового зако-
нодавства, а правова природа право-
відносин, що виникли, є трудовою» 
[1,с.5–6].І.П.Греков зазначає,що служ-
бово-трудові відносини виникають у
зв’язку з укладенням трудового дого-
вору чи контракту між громадянином
України та державним органом і сто-
суються в основному встановлення,
зміни і припинення умов праці служ-
бовців [12, с. 13]. Подібну позицію
висловлено у праці М. І. Іншина [13,
с. 7]. І з наведеними думками ми пов-
ністю погоджуємося. Підтвердженням
обґрунтованості цих позицій щодо
характеру правовідносин між особою
та державним органом, в якому він
перебуває на службі, є положення
Конвенції МОП «Про захист права на
організацію та процедури визначення
умов зайнятості на державній службі»
від 27.06.1978 № 151, де в преамбулі
прямо вказано: «Беручи до уваги
значне розширення в багатьох краї-

нах діяльності державної служби та
потребу в існуванні розумних трудо-
вих відносин між державними органа-
ми влади та організаціями державних
службовців» [14]. Саме тому ми від-
стоюємо позицію, що в основі діяль-
ності державного службовця лежить
здатність його до праці у певній сфері,
реалізація конституційних прав на
працю (ст. 43) та на доступ до держав-
ної служби (ст. 38). З цього приводу
повністю погоджуємося з М. І. Інши-
ним, що державна служба розуміється
як особливий вид професійної діяль-
ності і форма реалізації конституційно-
го права на працю [13, с. 5].

Продовжуючи далі наше досліджен-
ня, відзначмо, що ще одним актом,
у якому знайшло закріплення бачення
державою концептуальних засад роз-
витку державної служби та статусу
державних службовців, слід визнати
Указ Президента України «Про Стра-
тегію реформування системи держав-
ної служби в Україні» від 14.04.2000 
№ 599/2000 [15]. Не вдаючися в аналіз
стратегії реформування державної
служби як системи органів державної
влади та побудови їхньої оптимальної
структури, звернімо увагу на пропози-
ції, що містяться в цьому акті щодо
державних службовців.

Так, у структурі Стратегії ми ба-
чимо висвітлення таких питань: при-
йняття на державну службу, посилен-
ня мотивації та стимулювання праці,
заохочення державних службовців та
їхня соціальна захищеність, відповідаль-
ність за неналежне виконання служ-
бових обов’язків, професійне навчан-
ня державних службовців. Узагальнен-
ня цих питань дає можливість скласти
уявлення про перебіг (прийняття на
державну службу і звільнення з посад)
та основні моменти проходження дер-
жавної служби (просування по служ-
бі, правові гарантії та соціальна захи-
щеність працівників, відповідальність
за виконання службових обов’язків,
підготовка, перепідготовка та підви-
щення кваліфікації державних служ-
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бовців). І якщо порівняти наведений
ланцюг юридичних фактів і подій, то
він фактично збігатиметься з розвит-
ком будь-яких інших трудових право-
відносин, що дає нам підстави кон-
статувати той факт, що у Стратегії
реформування системи державної
служби в Україні діяльність держав-
них службовців розглядається як
різновид трудової діяльності. З цьо-
го приводу погодьмося з позицією
А. В. Андрушко, яка показує, що за-
гальні трудові відносини у сфері дер-
жавної служби виникають на підставі
притаманній цій службі юридичних
фактів. Вона, зокрема, відмічає, що
умовами виникнення трудових право-
відносин з державними службовцями
є конкурс, стажування, кадровий
резерв, а підставами – трудовий дого-
вір (контракт), вибори, призначення
[1, с. 4].

У контексті наведеного вище мір-
кування щодо поєднання в інституті
державної служби власне адміністра-
тивно-службових і трудових правовід-
носин цілком доречним виглядає
поділ Стратегії на дві взаємно пов’я-
зані частини, де в першій частині
йдеться мова про організаційно-управ-
лінську будову державної служби та
види посад (політичні; адміністратив-
ні; патронатні), а в другій – про специ-
фіку визначення характеру та умов
праці осіб на посадах державних
службовців. Таке поєднання управ-
лінського або службового аспекту та
аспекту трудового знову вказує на
можливість характеризувати діяль-
ність державних службовців як служ-
бово-трудову, на чому ми вже наго-
лошували вище. І такий підхід, як ми
вважаємо, є цілком обґрунтованим,
особливо з урахуванням відміченої на
початку нашого дослідження різно-
манітності прояву державної служби.
З цього можна виснувати, що характе-
ристика діяльності державних служ-
бовців як службово-трудова, як певне
поєднання різних за змістом харак-
теристик якраз і виступає певним

відображенням цієї багатоаспектно-
сті державної служби внаслідок одно-
часної дії декількох факторів. У цьо-
му контексті погодьмося з думкою, що
термін «службово-трудові правовідно-
сини» виражає особливість і своєрід-
ність правовідносин, які складають
невід’ємну частину трудового права та
взаємодіють з управлінськими право-
відносинами, що належать до сфери
адміністративного права [1, с. 6].

На користь того, що в діяльності
державного службовця поєднуються
одночасно два аспекти, а також що
держава розглядає її як різновид трудо-
вої діяльності, як ми вважаємо, свідчить
і той факт, що, як зазначено в Указі
Президента України від 09.11.2000 
№ 1212/2000, в Україні державне управ-
ління офіційно визнано одним з ос-
новних видів професійної діяльності,
де у сфері державного управління пра-
цюють близько 319 тис. керівників і
спеціалістів [16]. З цього можемо зро-
бити висновок, що практичне вико-
нання завдань і функцій держави в
наш час є окремою професією та
напрямком професійної діяльності,
введених у систему професій, які існу-
ють в економічному секторі нашої
держави. Вважаємо, що виходячи із
цих міркувань поняття державної
служби І. П. Греков подав у такому
вигляді: вид трудової діяльності спе-
ціально підготовлених посадових осіб
державних інституцій, спрямованої на
практичне здійснення цілей, функцій і
завдань демократичної, правової та
соціальної держави [12, с. 13]. На те,
що поняття державної служби у про-
фесійному аспекті – це вид трудової
діяльності, що провадиться на оплат-
ній основі і передбачає наявність тео-
ретичних знань, практичного досвіду
та трудових навичок у сфері держав-
ного управління цілком обґрунтовано
вказано М. І. Іншиним [13, с. 6]. Ця
трудова діяльність провадиться у фор-
мі службово-трудових правовідносин.
У цьому контексті погодьмося із 
А. В. Андрушко, яка відмічає, що особ-
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ливість службово-трудових правовід-
носини зумовлюється змістом праці
державних службовців, яка полягає 
в реалізації ними організаційно-роз-
порядчих і консультативно-дорадчих
функцій у межах компетенції держав-
них органів і виникненні управлін-
ських правовідносин [1, с. 4].

Отже, на підставі проведеного
аналізу нормативно-правових актів, по-
кладених в основу формування кон-
цепції державної служби в Україні, а
також аналізу позицій науковців ми
можемо відмітити аспект професіона-
лізації цієї діяльності. І якщо за здійс-
нювану професійну діяльність держав-
них службовців щодо практичного
виконання завдань і функцій держави
вони одержують заробітну плату за
рахунок державних коштів, то таку
діяльність цілком можна характери-
зувати як працю, вірніше, її особливий
різновид. На цій підставі ми знову від-
мічаємо, що державою діяльність до-
сліджуваної категорії осіб розгляда-
ється як різновид праці, де особливо-
сті її здійснення впливають на запро-
вадження відповідних правових та
організаційних форм її здійснення,
внаслідок чого звичайні трудові від-
носини перетворюються у службово-
трудові, а звичайна праця – державну
службу.

У контексті цього слід зазначити,
що така специфіка повинна знайти
відображення в науково обґрунтова-
ному поєднанні правових норм різних
галузей права, але основу правового
статусу державного службовця та
його гарантій мають складати норми
трудового права. Саме тому будь-які
зміни законодавства про державну
службу не повинні призводити до змен-
шення чи обмеження прав працюючих
державних службовців.

Отримані нами у статті висновки
повинні бути поглиблені в подальших
наукових дослідженнях питань струк-
тури та змісту статусу державного
службовця, опрацюванні сучасних
форм і методів стимулювання їх до
більш ефективної та результативної
праці, формуванні системи соціальних
та правових гарантій проходження
ними державної служби. Вважаємо,
що послідовне та всебічне їх вирішен-
ня неодмінно забезпечить досягнення
мети, яку було визначено Стратегією
реформування системи державної
служби в Україні, а саме: вдоскона-
лення кадрового потенціалу, ство-
рення оновленого, потужного і діє-
здатного державного апарату, ста-
новлення професійної, політично ней-
тральної та авторитетної державної
служби.
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Клемпарський М. М. Уточнення концепції державної служби в Україні як різ-
новиду трудової діяльності

На підставі аналізу нормативно-правових актів і позицій науковців уточнено
сучасну концепцію державної служби в Україні, що за природою є різновидом 
трудової діяльності, яка втілюється у формі службово-трудових правовід-
носин.

Ключові слова: сучасна концепція державної служби, трудова діяльність.
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Клемпарский Н. Н. Уточнение концепции государственной службы в Украине
как разновидности трудовой деятельности

На основании анализа нормативно-правовых актов и точек зрения ученых
уточнена современная концепция государственной службы в Украине, которая 
по природе является разновидностью трудовой деятельности, воплощаемой в
форме служебно-трудовых правоотношений.

Ключевые слова: современная концепция государственной службы, трудовая
деятельность.

Klemparskyi N. Clarification of conception of government service in Ukraine as 
to the variety of labour activity

On the basis of analysis of normatively-legal acts and points of view of scientists
modern conception of government service in Ukraine, that on the nature is the variety
of labour activity that is incarnated in form official-labour legal relationships, is spe-
cified.

Key words: modern conception of government service, labour activity.


