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ЩОДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  
ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 

 
Запорукою демократичного розвитку України є високоефективна 

організація державної служби, яка має бути зорієнтована в першу чергу 
на надання якісних адміністративних послуг, зниження рівня корупції 
в органах публічної влади, забезпечення політичної нейтральності 
державних службовців, привабливості державної служби для високок-
валіфікованих спеціалістів тощо [3]. З метою реформування державної 
служби в Україні згідно з європейськими стандартами, зокрема встано-
влення гарантій політичної нейтральності державних службовців, 
забезпечення додержання конституційних прав громадян, які перебу-
вають на державній службі питанню удосконалення механізму їх 
правового захисту має приділятися значна увага як теоретичному так і 
на нормативному рівнях. 

На теперішній час реформування механізму правового захисту дер-
жавного службовця в Україні триває. Уже зараз можна констатувати, 
що в країні досить активно створюються правові передумови для 
майбутніх позитивних змін в частині забезпечення правового захисту, 
які знайшли своє відображення в Конституції України, Законі України 
«Про державну службу» (2015 р.), Указах Президента України «Про 
стратегію реформування системи державної служби в Україні» та «Про 
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заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечен-
ня захисту конституційних прав державних службовців» [2, 3, 4] 

У першу чергу, вивчаючи питання реформування правового захисту 
державного службовця слід звернути увагу на Закон «Про державну 
службу» (2015 р.). Діючий Закон дещо по-новому підходить до регламе-
нтації правового захисту, хоча логічність та систематизація в питанні 
правового захисту в Законі відсутня. Так, серед законодавчо регламен-
тованих правових гарантій можна визначити наступні: 1) нормативне 
закріплення прав держслужбовця (ст. 7); 2) захист права на державну 
службу (ст. 11); 3) оплата праці державним службовцям (ст. 50); 4) над-
бавки, доплати та премії (ст. 52); 5) заохочення державних службовців 
(ст. 53); 6) соціально-побутове забезпечення (ст. 54); 7) створення нале-
жних умов для виконання посадових обов’язків (ст. 55); 8) відпочинок 
державного службовця (ст. 56) [2]. Проте, механізм реалізації правового 
захисту відповідно до вимог встановлених у законі викликає сумнів. 

У той же час необхідно зазначити, що правовий захист державного 
службовця має важливе значення для досягнення ефективного управ-
ління, адже у випадку коли державний службовець впевнений у захис-
ті держави та може реалізувати державні гарантії та заохочення, свої 
сили направляє на законну, своєчасну та висококваліфіковану роботу, 
що і представляє собою управлінська діяльність та публічне врядуван-
ня. Питання удосконалення механізму правового захисту державних 
службовців полягає у двох основних моментах. По-перше, активне 
реформування інституту державної служби відповідно до вимог Євро-
союзу. Адже, одна із вимог реформи – забезпечити достойний рівень 
безпеки та правового захисту державних службовці та осіб місцевого 
самоврядування, а також відміна декларативності норм у частині 
правового захисту. По-друге, прийняття відповідних змін та доповнень 
до Закону «Про державну службу» (2015 р.), який містить певні деклара-
тивні моменти в частині правового захисту державного службовця як 
особи, яка реалізує управлінську діяльність. 

Актуальність даного питання полягає ще й у тому, що на сьогодніш-
ній час суспільство й держава потребують підготовки нової генерації і 
підвищення кваліфікації вже працюючих керівників і фахівців органів 
державної влади та місцевого самоврядування, а також формування 
реального і перспективного резерву її кадрів, щоб своєчасно підготува-
ти фахівців для заміщення нових посад та покращити ефективність, 
власне управлінського процесу. Саме з цієї причини одним із пріорите-
тних напрямів соціально-економічного розвитку України є якісний 
розвиток системи підготовки державних службовців та підвищення 
їхнього професіоналізму як важливої передумови розвитку державної 
служби загалом, також побудова такого управлінського підходу до 
державного службовця, який би міг гарантувати особі правовий захист 
та давав стимул до виконання покладених на нього обов’язків. 

Також серед основних напрямків реформування правового захисту 
державних службовців мають бути утверджені нові підходи до органі-
зації діяльності державних службовців, зокрема у взаємодії з громадя-
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нами, насамперед у принциповій зміні характеру цієї взаємодії. Необ-
хідно встановити стандарти якості роботи державних службовців, які 
мають бути нормативно визначені та їх поведінки по відношенню до 
громадян. На сьогодні головною рисою діяльності державних службов-
ців повинен стати саме пріоритет прав та інтересів особи [5, с. 51]. 
Окрім того необхідно удосконалити визначення та застосування норм і 
гарантій статусу державних службовців. Це включає забезпечення 
цілісності, системності, повноти та стабільності правового і соціального 
становища державних службовців, узгодження їх посадових повнова-
жень з правами та обов’язками фактичного перебування на державній 
службі та на певній конкретній посаді [6, с. 19]. З одного боку, потрібно 
посилити правові гарантії, матеріальну і моральну захищеність, полі-
тичну незалежність державних службовців щодо виконання своїх 
професійних обов’язків. З іншого – створити чіткий механізм відповіда-
льності державних службовців, узгоджений з нормами адміністратив-
ного, цивільного, фінансового, трудового та кримінального права. 
Такий механізм гарантував би політичну нейтральність на державній 
службі. З огляду на це важливим є визначення комплексу контрольних 
параметрів оцінки діяльності державних службовців та запровадження 
системи адміністративної юстиції. 
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