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Наближення правового статусу державного службовця в Україні до стандартів 

Європейського Союзу 
                   

У статті проводиться дослідження правового статусу державного службовця в Україні. Також 

досліджується правовий статус державного службовця у різних країнах світу. Оцінюється найкращий 

світовий досвід у зазначеній сфері. На основі аналізу робиться висновок щодо можливості запозичення 

позитивного зарубіжного досвіду у сфері державної служби.    

Ключові слова: державний службовець, правовий статус, Європейський Союз, державна служба, 

реформа. 

 

В статье проводится исследование правового статуса государственного служащего в Украине. 

Также исследуется правовой статус государственного служащего в разных странах мира. Оценивается 

лучший мировой опыт в данной сфере. На основе анализа делается вывод о возможности заимствования 

положительного зарубежного опыта в сфере государственной службы.  

Ключевые слова: государственный служащий, правовой статус, Европейский Союз, 

государственная служба, реформа. 

 

N.I. Pypyak Approximation of the Legal Status of a Civil Servant in Ukraine to the Standards of the 

European Union 

The article conducts a study of the legal status of a public servant in Ukraine. It also examines the legal 

status of public servants in different countries of the world. Evaluated the best world experience in this field. 

Based on the analysis, it is concluded that it is possible to borrow positive foreign experience in the public service. 

The assessment of the possibility of borrowing foreign experience is based on a comparison of the legal systems 

of foreign countries and Ukraine. The need to improve the legal status of a public servant in Ukraine is justified 

by the course towards integration into the European Union. A public servant as a representative of state power 

is in a certain sense the face of a country. Ukraine as a state striving to become part of the European Union is 

obliged to conduct an effective reform of the civil service. The key elements of this reform should be changes in 

the legal status of a public servant, the principles of his work and functional responsibilities. Public service 

reform is one of the key. Disclosure of the status of civil servants from the standpoint of administrative law implies 

the existence of such elements as rights, obligations, restrictions, guarantees, incentives, responsibility. Thanks 

to these elements, the activities of a public servant, his functioning in the civil service system, professional and 

personal development, the disclosure of professional, creative and personal potential are ensured. Fixing 

elements of the legal status takes place in a number of legal documents. Today, the legal status of a public servant 

in Ukraine is regulated at a fairly high level. However, a number of elements need to be improved. In particular, 

we are talking about the fair promotion of a civil servant on the career ladder and reducing corruption risks. 

Many countries in Europe and the world have good examples of legal regulation of the status of a public servant 

at an exemplary level. In the basis of reforming and modernizing the civil service and improving the process of 
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its passage in most countries were laid such principles as the democratization of public administration and civil 

service. The task of Ukrainian legislators is to copy the best elements into the Ukrainian system of law.  

 Keywords: civil servant, legal status, European Union, civil service, reform. 

 

Постановка проблеми. Державний 

службовець як представник державної влади в 

певному сенсі є обличчям країни. Україна як 

держава що прагне стати частиною 

Європейсього Союзу зобов’язана провести 

ефективну реформу державної служби. 

Ключовими елементами цієї реформи мають 

стати зміни правового статусу державного 

службовця, принципів його роботи та 

функціональних обов’язків.   

 Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Різні аспекти статусу державних 

службовців досліджувались значною кількістю 

науковців. Останні публікації в зазначеній сфері 

відносяться до авторства  С. Алексєєва, В. 

Бакуменка, І. Грицяка, Н. Гончарук, А. Ілишева, 

Д. Іманбердієва, Ю. Ковбасюка, В. Лобанова, Н. 

Нижник, В. Олуйка, С. Серьогіна та інших.

 Невирішені раніше проблеми. Питання 

удосконалення статусу державних службовців 

має значне наукове обґрунтування. Однак 

сьогодні залишається до кінця не визначеним 

єдиний напрям запозичення позитивного 

зарубіжного досвіду.    

 Метою статті є дослідження правового 

статусу державних службовців у розвинених 

країнах Європейського Союзу та знаходження 

оптимальної моделі запозичення такого досвіду в 

Україні.      

 Виклад основного матеріалу. Поняття 

«статус» походить із трактування лат. status як 

«стан», «положення» і у більшості трактувань 

означає позиція, положення у будь-якій системі, 

структурі, ієрархії. За іншим трактуванням – це 

сукупність прав та обов’язків, що визначає стан 

особи, організації тощо, характеризує їх правове 

положення. Деякі вчені самостійними 

елементами правового аспекту статусу особи 

називають громадянство, загальну 

правоздатність, гарантії, законні інтереси та 

юридичну відповідальність. Інші – навпаки, деякі 

із згаданих вище елементів характеризують або 

як передумову (громадянство, правоздатність), 

або як другорядні елементи статусу (юридична 

відповідальність, законні інтереси), або як такі, 

що виходять за межі правового статусу (гарантії). 

Серед елементів цієї категорії називають також 

правові норми, що закріплюють статус особи, 

правосуб’єктність, правові принципи та 

правовідносини статусного типу [1; 2, c. 4]. 

 Традиційно розкриття питання статусу 

державних службовців з позиції 

адміністративного права передбачає наявність 

таких елементів, як права, обов’язки, обмеження, 

гарантії, заохочення, відповідальність. Завдяки 

цим елементам забезпечується діяльність 

державного службовця, його функціонування в 

системі державної служби, професійний та 

особистісний розвиток, розкриття професійного, 

творчого та особистісного потенціалу. Фіксація 

елементів правового статусу проходить у низці 

нормативно-правових документів. На сьогодні 

правовий статус державних службовців 

визначається Конституцією України, законами 

України «Про державну службу», «Про 

запобігання корупції», «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про центральні органи 

виконавчої влади», актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, спеціально 

уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з питань державної служби, 

інших центральних органів виконавчої влади та 

іншими нормативно-правовими актами                          

[2, c. 4-5].      

 Для вдосконалення проходження 

державної служби в Україні в умовах 

адміністративної реформи важливе значення має 

зарубіжний досвід проходження державної 

служби в умовах її реформування й модернізації. 

Франція першою наприкінці 1940-х років 

здійснила реформування державної служби [3, с. 

448]; у США реформа розпочалася в кінці 1970-х 

років [4, с. 123], у 1971 – 1988 р. р. було 

проведено реформу системи державної служби у 

Великій Британії [3, с. 213], у 1997 році – у 

Німеччині [3, с. 446]. Реорганізація державної 

служби в Нідерландах проводиться з 1980 р., а 

починаючи з 2000 р. вона перебуває в стадії 

поступового реформування [5, с. 186]. Суттєві 

перетворення державної служби у Сінгапурі 

були здійснені після 1990 р. [5, с. 315]. 

Реформування державної служби залишається 

важливим пріоритетом упродовж більш ніж 20 

років у Швеції [5, с. 156] та багатьох інших 
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країнах світу. Слід акцентувати увагу на тому, 

що реформування та модернізація державної 

служби в країнах демократії, вдосконалення її 

проходження стосується, перш за все, 

структурних змін у системі органів виконавчої 

влади, добору персоналу й оптимізації його 

чисельності, умов оплати праці, оцінювання 

діяльності та методів заохочення, підвищення 

професійної мобільності та покращення умов 

праці, розвитку системи ефективності на 

державній службі [6, c. 59].   

 В основу реформування й модернізації 

державної служби та вдосконалення процесу її 

проходження в більшості країн було покладено 

такі принципи, як демократизація державного 

управління і державної служби; орієнтація на 

пересічного громадянина, який, будучи клієнтом 

державних служб, виступає споживачем 

державних послуг; орієнтація на кінцевий 

результат; рентабельність управління; простота 

управління [7, с. 57]. Слід зазначити, що майже 

скрізь у світі модернізація державної служби 

відбувається на основі ідей нового державного 

менеджменту, що передбачає широке 

використання в державній службі методів 

роботи, які застосовуються в приватному секторі 

і сприяють вдосконаленню проходження 

державної служби та підвищенню якості роботи 

державного апарату. У результаті перетворення, 

як стверджує В. М. Олуйко, створюється якісно 

нова модель державної служби, яку часто 

називають поведіковою і яка характеризується 

якісно відмінними параметрами, що 

виражаються в таких категоріях, як творчість, 

новаторство, емоційна атмосфера, суб’єктивний 

фактор. Він також зазначає, що процес 

реформування державної служби, а отже, і її 

центрального елемента – проходження 

розрахований на порівняно тривалий період і 

практично є безупинним потоком удосконалення 

форм, методів, технологій діяльності державних 

органів, їх адаптації до зовнішніх і внутрішніх 

умов, що постійно змінюються [7, с. 57-58; 6, c. 

59]. У кожній країні організаційний порядок 

кар’єри є різним залежно від вертикальних і 

горизонтальних поділів, притаманих кожній 

державній адміністрації. Горизонтальні поділи, 

відображаючи рівень освіти, відповідають 

категоріям публічних службовців. Так, у Франції 

існують три категорії публічних службовців. 

Категорія А, яка об’єднує публічних службовців 

керівного складу, вимагає від кандидата рівня 

вищої освіти, що відповідає ліценціату (диплом 

про успішне завершення трирічного курсу 

навчання в університеті). Категорія В, 

передбачаючи функції забезпечення виконання 

рішень, потребує від кандидата освітнього рівня 

бакалавра (у Франції рівень бакалавра означає 

успішне завершення повної середньої освіти і є 

першим ученим званням), а категорія С – рівня 

неповної середньої освіти. Категорія А включає 

приблизно 20 % чиновників і до категорії В 

належить близько 40 % [8, c. 240; 9, c. 4-5]. 

      Кожна 

з цих категорій підрозділяється на ранги, які, у 

свою чергу, розподілено на класи. Підвищення 

класу проводиться в рамках рангу для всіх 

чиновників і залежить одночасно від вислуги 

років і професійних якостей чиновника. Висока 

оцінка роботи чиновника може прискорити 

підвищення классу за мінімальної вислуги років, 

а низька оцінка дає право на автоматичне 

підвищення класу тільки за максимальної 

вислуги років. Підвищення класу проводиться 

безперервно і супроводжується зростанням 

посадового окладу. Підвищення рангу 

відбувається не автоматично, а залежить від 

заслуг чиновника та вислуги років, термін якої 

визначено окремими статутами [9, c. 5].  

 Загальним правилом доступу до 

французької публічної служби є конкурс, який 

складається з письмових іспитів та усної 

співбесіди. За результатами конкурсу журі 

складає список кандидатів відповідно до оцінок, 

отриманих кандидатами. Під час призначення на 

посаду орган, наділений номінативною владою, 

повинен ураховувати рейтинг кандидатів, він має 

право призначити на посаду тільки людину зі 

списку [9, c. 5]. Після призначення на посаду 

службовець не відразу набуває статусу 

чиновника, спочатку, протягом періоду від 6 

місяців до 2-х років, він проходить 

випробувальний термін у якості стажера і тільки 

потім, після успішного завершення 

випробувального терміну отримує статус 

чиновника. Слухачі Національної школи 

адміністрації (ENA), реґіональних інститутів 

адміністрації (IRA), Школи податкової служби та 

інших спеціалізованих навчальних закладів 

мають статус стажера вже під час навчання і 

після закінчення навчання призначаються на 

посаду чиновника згідно з місцем у рейтингу [9, 
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c. 5].      

 Французька система організації конкурсу 

передбачає існування так званого внутрішнього 

конкурсу, який дає можливість діючим 

публічним службовцям, які не мають 

відповідного освітнього рівня, брати участь у 

конкурсних іспитах з метою одержання вищої 

категорії за умови наявності відповідної вислуги 

років на публічній службі. Так, до Національної 

школи адміністрації та реґіональних інститутів 

адміністрації можуть вступити за внутрішнім 

конкурсом публічні службовці, які не мають 

необхідної для залучення до категорії А вищої 

освіти, за умови, що вони мають щонайменше 4 

роки стажу роботи на державній службі в органах 

виконавчої влади і місцевого самоврядування, 

або державних установах. Вступники за 

внутрішнім конкурсом складають приблизно 

30% контингенту слухачів реґіональних 

інститутів адміністрації [10, с. 6; 9, c. 5-6]. 

 Аналіз свідчить про те, що процес 

реформування та розвитку державної служби, 

вдосконалення процесу її проходження у світовій 

практиці характеризується напрямками, 

визначеними, перш за все, континентальною та 

англосаксонською моделями. Континентальній 

моделі відповідає система кар’єрної державної 

служби, яка передбачає, що державні службовці 

вступають на держслужбу на весь період своєї 

професійної кар’єри, під час якої вони поступово 

просуваються по службі. До країн з класичною 

кар’єрною моделлю відносяться Франція, 

Німеччина, Іспанія, Люксембург, Болгарія, 

Румунія, Словаччина, Японія. В умовах кар’єрної 

системи працівник, призначений на державну 

службу, проводить усе своє професійне життя в 

організації з визначеною ієрархією, яка 

забезпечує певний автоматизм його просування 

службовими сходами [11, с. 413]. Англо-

саксонській моделі відповідає система державної 

служби за контрактом (договором). За даної 

системи працівники за контрактом наймаються 

на конкретні посади відповідно до освітнього 

рівня й професійних навичок. Класичні посадові 

системи мають Швеція і Голландія. Характерні 

риси посадової моделі притаманні системам в 

Італії, Фінляндії, Великобританії, Естонії, 

Нідерландах. Прикладом посадової (відкритої) 

системи може бути також модель організації 

державної служби у США. При посадовій 

системі відсутні ґарантії щодо просування по 

службі, оскільки проходження державної служби 

визначається каталогом державних посад, в 

якому сформульовані умови для зайняття кожної 

з них [11, с. 414; 6, c. 59-60]. Разом з тим слід 

зазначити, що в результаті модернізації 

більшість країн мають змішану модель 

державної служби, знаходяться десь посередині 

між кар’єрною та посадовою формами, тобто не 

існує такої моделі національної державної 

служби, котру можна було б розглядати як 

класичну кар’єрну чи класичну посадову модель. 

Деякі автори, окрім зазначених вище, виділяють 

закриту і відкриту, професійну і партійну, 

асимільовану і диференційовану, 

континентальну і англосаксонську, класичну, 

посадову та змішану системи державної служби, 

що також впливає на проход ження державної 

служби [6, c. 60].      

 В усіх сучасних державах застосовується 

одна з трьох основних моделей публічної служби 

– кар’єрна, посадова та змішана, що поєднує 

елементи кар’єрної та посадової моделей. 

Більшість країн Європейського Союзу і власне 

Європейський Союз побудували свою публічну 

службу за принципом кар’єрної моделі. Це 

передусім Франція, Німеччина, Данія та Іспанія. 

Посадова модель діє в Швеції, Нідерландах, 

змішана модель отримала поширення в Італії, 

Великій Британії. Серед нових членів ЄС є як 

прибічники кар’єрної моделі (Болгарія, Кіпр, 

Румунія, Словаччина, Словенія,), так і змішаної 

(Латвія, Литва, Мальта, Польща, Угорщина, 

Чехія). Винятком є Естонія, де запроваджена 

посадова модель [12, c. 27-28; 9, c. 2-3].        

 У західноєвропейській науковій 

літературі кар’єрну систему часто називають 

«закритою», оскільки вона значною мірою 

обмежує можливість вільного переміщення 

персоналу між приватним та державним 

секторами. Посадова ж модель вважається 

«відкритою» саме тому, що будь-яка посада 

може заміщатися кандидатами з приватного 

сектору [10, с. 45; 9, c. 3]. Звичайно, на практиці 

жодна з європейських країн сьогодні не має тієї 

чи іншої моделі публічної служби в чистому 

вигляді. У кожній із домінуючих моделей 

присутні елементи іншої. Так, у Франції існують 

категорії посад держслужбовців центральних 

органів влади та органів місцевого 

самоврядування, які наймаються за принципами 

посадової публічної служби – за контрактом, або 
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за угодою (члени кабінету міністрів, директор 

кабінету міністрів, генеральний директор у мерії 

тощо). У Нідерландах та Швеції окремі категорії 

службовців, як працівники дипломатичного 

корпусу, та поліція наймаються за принципами 

кадрової служби. Але існування певної категорії 

посад, які не відповідають загальноприйнятим 

нормам, не є підставою для класифікації тієї чи 

іншої публічної служби як змішаної, оскільки 

існування цих посад є законодавчо оформленим 

винятком з правил, а не нормою [9, c. 3]. 

 Кар’єрна модель базується на принципі 

специфічності публічної адміністрації, що 

зумовлює наявність персоналу, наділеного 

особливими можливостями, який присвячує все 

своє професійне життя службі в державному 

органі. Службовець, який отримав підготовку, 

необхідну для найму на роботу, та пройшов 

конкурс або успішно склав державний іспит, 

піднімаючись ієрархічною структурою посад 

відповідно до існуючого механізму просування 

по службі, реалізує свій кар’єрний потенціал. 

Кар’єрна система передбачає встановлення 

ієрархічного порядку для посад таким чином, 

щоб державний службовець, прийнятий на 

певний посадовий рівень, міг за визначений 

термін перебування на тій чи іншій посаді пройти 

послідовну низку рівнів, аж до найвищого. 

Унаслідок того, що набір залежить від різних 

рівнів освіти, у кожній системі посад існують 

горизонтальні поділи, які відповідають цим 

рівням, та вертикальні, які враховують 

різноманітність професій у державній 

адміністрації [13; 9, c. 3]. Сукупність цих 

особливих норм систематизована в статуті, який 

відокремлює автономію права держслужби від 

загального трудового права. Загальний статут – 

це сукупність норм конституційного, 

нормативного і юридичного порядку, які 

стосуються всіх службовців, що потрапляють під 

юрисдикцію адміністративного права, частиною 

якого є право держслужби. Його існування є для 

чиновників гарантією незалежності від 

адміністративного свавілля. Окремі статути 

уточнюють способи застосування загального 

статуту для всіх службовців, які складають 

конкретний штат чиновників і виконують подібні 

завдання в одному або кількох адміністративних 

органах. Вони аналізують функції чиновників 

даного штату, уточнюють умови найму 

(необхідний диплом, організація конкурсів), 

організацію і схему реалізації кар’єри (чини, 

ранги, швидкість просування) тощо. 

Спеціальний статут існує для деяких 

держслужбовців і закріплюється законом 

(поліція, повітряна навігація) [9, c. 4].   

 Таким чином, найбільш характерними 

рисами кар’єрної моделі публічної служби є такі: 

наявність спеціальних статутних вимог щодо 

освіти, необхідної для найму та кар’єри; 

обмеження визнання професійного досвіду 

роботи в приватному секторі; призначення 

службовця тільки на найнижчі посади 

визначеного кар’єрного рівня та просування по 

службі за вислугою років; наявність законодавчо 

визначеної системи оплати праці та спеціальної 

пенсійної системи; робота впродовж життя; чітко 

визначений принцип субординації; статутно або 

нормативно закріплений кодекс поведінки 

публічних службовців, їх прав та обов’язків [9, c. 

4]. Цікавим є ствердження Д. Боссарта та К. 

Деммке, що державна служба не є статичним 

утворенням, не існує конкретного прикладу та 

моделі і кожна з країн, що прагне вступити до 

Європейського Союзу, повинна самостійно 

ініціювати дебати з питань доречності державної 

служби у ХХІ столітті [14, с. 23].   

 Компаративний аналіз систем державної 

служби показав, що залежно від наявної моделі 

та особливостей організації і функціонування 

державної служби в різних країнах демократії 

виявлено суттєві відмінності в проходженні 

державної служби [6, c. 60].   

  Висновки. Проголошення Україною 

курсу на інтеграцію в Європейський Союз 

вимагає від нашої країни амбітної програми 

реформ. Реформа державної служби являється 

однією з ключових. Сьогодні правовий статус 

державного службовця в Україні 

регламентований на достатньо високому рівні. 

Однак залишається низка елементів що 

потребують удосконалення. Зокрема, мова йде 

про справедливе просування державного 

службовця по кар’єрній драбині та зниження 

корупційних ризиків. Багато країн Європи та 

світу мають гарні приклади правового 

регулювання статусу державного службовця на 

зразковому рівні. Задачею українських 

законодавців є копіювання найкращих елементів 

в українську систему права. Зазначена тематика 

потребує подальшого наукового дослідження 

дисертаційного масштабу. 
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