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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАR ЛЮДИНИ 
І ГРОМАДЯНИНА В ':ФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

Законодавство України у сфері державної служби передба

чає, що державний службовець зобов'язаний здійсюовати. надані 

йому права і покладені на нього обов' язки у межах, встановлених у 

зв' язку з зайнятгям відповідної посади. Соціальне призначення 

державної служби поляrає в забезпеченні ефективного здійснення 

завдань і функцій держави, серед яких mодина, їі життя, здоров ' я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека є найважlІИВіІПИМи соці

альними цінностями (1). Сумлінне виконання державними службо
вця!'.ш покладених на них службових повноважень - одна з надій

ІШХ гарантіЙ забезпечення прав та свобод mоднни і громадянина. 
Державні служі5шщі у своїй діяльності повинні забезпечувати довіру 

суспільства і громадян до державної служби, чесно служити народо

ві України, утверджувати гуманізм і соціальну справедлИвість у від

носинах з фізичними і юридичними особами (2 ; 1993 . - .N!! 52. -
Ст. 490). 

Державні службовці отримуються свої повноваження від 

держави для забезпечення прав і свобод громадян, виконання служ

бових ооов ' язків з метою забезпечення публічних інтересів . _у 

зв ' язку з цим державна служба повинна здійсюоватися політично 

нейтральними, неупередженими службовцями, які діють виважено і 

результативно, дотримуються етичних вимог, підвищують авторитет 

державної служби, зміцнюють репутацію державного службовця . 

Всі правові акти держави (усні чи письмові) державний службовець 

ВІП<онує під особисту відповідальність. У той же час, отрим:авши для 

ВІП<онання розпорядження, службовець зобов ' язаний оцінити його з 

точки зору відповідності закону та державним інтересам. ·Рішення і 

дії державного службовця повинні відповідатц ВНІ\югам, визначеним 
законодавством. Права і законні інтереси громадян складають для 

державного службОВЦЯ найважливіші категорії, TOJ\.1)' ЩО захищені 
права та свободи надають мож.1ивості _стверджувати, що функції 

держави з цього питаннЯ є виконаними . Одночасно цим забезпечує
тьr.я стабільність суспільних відносин, підгримання режиму ·закон-

lіості, гарантується загальний правопорядок. ' 
Дотримання режиму законності у діяльності дер_?.КаDного 

службовця слід розглядати не лише як викона.ння службових повно-
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важень в обсязі й у спосіб. передбачений Конституцією та законами 

України. І поза часом виконання службових · повноважень держав

ний службовець зобов 'язаний дотримуватися слуЖбової етики . За
йнятrя громадянином посади державного службщщя зумовmоється 

низкою обставин, серед яких значна кількість має суб 'єь.т.ивний ха

рактер, - освіта, досвід роботи на державній службі, відповідна 

кваліфікації та ін . А.:~е зайняття посади державного службовця тієї 

чи іншої категорії передбачає, що особа, яка на неї претендує, ма 

моральнепрапона цю посаду. Моральна сторона полягає в тому, що 

не лише за професійними чи освітніми якостями особа може зай 

відповідну посаду державного службовця, а й за своїми моральним 

якостями, ставленням до mодей, їх гідності, честі , сумлінним став 

ленням до служби вона відповіJ!ає посаді . Державний службовець н 

повинен без належних на те повноважень брати на себе зо

бов 'язання або давати обіцянки від імені та під відповідальні 

державних органів чи посадових осіб . 

У спеціальвій літературі , дискусіях порушується питан 

про політичну діяльність державких службовців; їх ставлення 

партій, рухів, інших nолітичних об ' єднань громадян. Дехто з спеці 

алістів висловтоється у підтримку позиції, що державний слу 

вець має утримуватися від політичної діяльності у формі політичн 

заяв та акцій. будь-яким іншим чином засвідчувати своє особ:ш 

ставлення до певних політичних партій або рухів . Зокрема. 

пов'язується з неупередженим виконанням свої обов 'язків, забо 

ною для державних службовців надавати якихось переваг чи в 

ляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб. Дер 

вному службовцю слід уникати дій, які можуть викликати підоз 

щодо його упередженості у вирішенні службових справ, він не пов 

нен також під час виконання своїх повноважень чи поза - межа 

державної служби вчиняти дії, що можуть негативно вплинути 

його мор:шьні риси. У той же час ні Загальна декпарація прав 

дини, ні Європейська Конвенція з прав mодини не ставлять пит 

про обмеження політичної активності осіб, які перебувають на ~ 

жавній службі , не обмежують можТПІВостей державних службов 

виявляти своє ставлення до політичних партій. Державні ~лужбов 

можуть б)ТИ членами партій, рухів , що, однак, не повинно заважа 

сумліниому виконанню ними своїх повноважень. Службовці пови 

уникати дій, що можуть бути розцінені як використання слу»--бо 

становища у власних чи корпоративних інтересах або 

вплинуrи на його репутапіrо як державного службовця. 
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У своїй діяльності державний службовеІ.І,h має дотримува

тись 1 забезпечувати дотримання визначених законодавством прав 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організа

цій усіх форм власності , об'єднань громадян, припиняти будь-які 
спроби порушення чи обмеження прав і свобод громадян, їх 

об ' єднань, забезпечувати рівність прав і свобод громадян незалежно 

від раси, статі, соціального походження, мови, політичних, релігій

них та інших переконань, майнового стану, місця проживання, то

що. Сприяння утверджеюnо і забезпеченню прав та свобод людини і 
громадянина, реалізації обумовлених цими правами і свободами 

правомірних інтересів громадян є обов'язком Державного службов

ця. Своєю поведінкою він не повинен провокувати винИІ<Нення кон

флікгних ситуацій у стосунках з фізичними і юридичними особами. 

З цією метою він має роз' я.снювати цим особам значення їх дій чи 

вимог для суспільства, держави, регіонів, підприємств, установ, ор

ганізацій, · окремих громадян, заnобігати непорозуміНЮLі\1, а в разі 
винИІ<Нення конфліктів усіма правомірними засобами добитись їх 

усунення, розв' язати конфліктну ситуацію або звернутися до вищих 

органів (посадових осіб), я.кі мають повноваження ЩІЯ вирішення 

спірних питань. 

Законодавство забороняє державним службовцям здійсню

вати дії, що можуть тракгуватися я.к підС'Іава запідозрения його в 

корупції (2; 1995. - .NQ 34. -Ст. 266). Керівники державних органів, 
їх струкгурних підрозділів зобов' язані контролювати додержання 

державню.щ службовцями антикорупційного законодавства, вжива

ти заходів щодо запобігання корупцій, лобіювання інтересів фізич

них і юридичних осіб. Посадовим особам державних органів та їх 

апарату забороняється сприяти, використовуючи своє службове ста

новище, проведенню зовНішньоекономічної, кредитної, банківської 
та іншої діяльності з l\Іетою одержання за це для себе, своїх родичів 

або інших осіб матеріальних благ. nослуг, пільг чи інших nepeвar. З 

метою виконання своїх громадянських обов' язків державний служ

бовець зобов'язаний вЧасно дек.'lарувати свої доходи і членів своєї 
сім ' ї, валютні рахунки в Україні та_за кордоном, сплачувати подат

ки, збори і вноснrи інші ·обов'язкові платежі в nорядку і розмірах, 
установлених законом. 

Для державних службовців будь-якої категорії чи рангу 
\ 

обов' язком є виконання актів місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повнова

жень. Акти, що встановлюють особливості правового статусу дер-
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жавних службовців, не можуrь обмежувати права і свободи держав

ного службовця, встановюовати для нього не передбаче.rі законо:'tІ 

пільги або інші переваги, скасовувати або змінювати встановлені 

законом обмеження чи заборони щодо державної служби. 

Державний службовець як особа. яка виконує функції від 

повідного державного органу, зобов 'язаний шанобливо ставитися д 

інших державних службовців, громадян, буrи ввічливим , коректи 

у службових стосунках, дотримуватися високої культури спілкуван 

ня. Державні СJУжбовці вступають також у відносини 

об'єднашнnш громадян, релігійнимИ організаціями. У всіх цих вза .. 
ємовідносинах державний службовець повинен діяти виключно. 

підставі закону, в межах наданих йому повноважень, без будь-яко 

втру-тння в їх правомірну діяльність . 

У сфері внутрішньоорганізаційних відносин державний 

службовець має сnрям:овувати зусИлля на створення належних умов 

праці, ефективного забезпечення виконання службоРцями своїх пов

новаже.ІJЬ, шанобливо ставитися-до підлеглих, захищати їх від про

типравних чи своєвільних дій з боку інших с;хужбовців чи органів, 

об ' єктивно оцінювати результати діяльності підлеглих, контроmова

ти їх роботу . Керівник не повинен надавати будь-які привілеї чи пе

реваги окремим підлеглим і несе відповідальність за виконання п 

кладених на них повноважень, домагається, щоб вони особисто ви 

конували свої функції. 

У відносинах з громадянами поведінка державного службо 

вця повинна бути ввічливою, неупередженою. коректною - тако 

щоб громадянин був упевненим, що йому сприятимуть і надад) 

необхідну допомогу в його правомірних діях і вимогах. Своєчас 
розгляд звернень громадян, поданих )' встановленому законом по
рядку, і прийня:rтя відповідних рішень, здійснення заходів до усу 

нення причин і наслідків порушень прав та свобод громадян є о 

з найважливіших завдань державних службовців. Службовець н 

вправі розголошуватИ інформацію, довірену йому громадянина~ 

без його дозволу, а також інформацію, яка ёrала відомою внаслідо 
його службових повноважень, якщо остання не містить небезпе 

для держави, суспільства чи окремих гро~rадян, як і не має пр 

приховувати від громаДян факти чи обставини, що становлять за 
грозу для життя, здоров ' я і безпеки людей, крім відомостей, 

складають державну таємницю. 

Участь державного службовця у діяльності об'єднань гро

мадян, релігійних організацій допускається виключно на громадсь-

100 



J<.ИХ засадах : він не може бути їх засновником. входити до складу 

керівних органів або займюrи керівні посади. Відносини з 

об ' єднаннями громадян та ре.!!lіrійними організаціями І;)удуються 

державним службовцем на засадах невтручання у їх правомірну дія

льність без отримання у будь-якій формі винагороди . 

У відносинах з представниками міжнародних організацій, 
іноземних установ, громадяна~1:и інших країн державний службо

вець діє за правилами, встанов.леними міжн~рQдними актами, чин
ними протоколами, в межах nовноважень державного органу, який 

він представляє в інтересах Української держави, поважаючи звичаї 

і традиції народів інших країн. Якщо на думку державного службо

вця виникла загроза інтересам України, nравам і свободам ії грома

дян, він зобов ' язаний невіДКJІадно повідомити про це керівника 

державного органу, в якому праЦІQє, або nравоохоронні органи. 

Аналіз засад забезпечення прав людини і громадянина у 

сфері державної служби буде неnовним, якщо не зуnинитися на пи

таннях, що стосуються nрава на державну службу та порядку Гі про

ходження. 

Згідно з Законом Укра!ни "Про державну службу" грОмадя
ни України мають право на державну службу незалежно від похо

дження, соціального і майнового стану, расової і національної нале

жності , статі , політичних пог.лядів, релігійних переконань, місця 

проживання, . які одержали відnовідну освіту чи професійну підго
товку і nройшли в установлеНОJ\1)' порядку конкурсний відбір або за 

іншою процедурою, передбачеІюю Кабінетом Міністрів України. 

Наведене та інші положення згаданого Закону дають мож

ливість вирізнити три умовні групи вимог, дотримання яких необ

хідне для вступу на державну службу та її проходжеШІЯ. 

Перша груnа - це ви.моги щодо nравового статусу особи. 
Однією з головних є та. що на державну службу можуть бyr:.:f зара
ховані лише ті особи, які маюrь громадянство України. ГромадЯНс

тво, як відомо, визначає постійний правовий зв'язок особи і держа

ви, виявлЯється у їх взаємних nравах та обов 'язках і не поєднується 
з конкретною організацією (трудовими чи службовими відносина

ми). Держава забезпечує охорону і захист прав громадян, оскільки 

громадЯНство є невід' ємним nравом людини. Закон не встановлює 

nорядку зарахування на державну службу іноземних громадян. 

У законодавчому порsщку встановлені відносини, пов 'язані 

з прийняттям на державну службу._Так. особи, визнані у встановле

ному порядку недієздатними, або ті , які мають суди.І\Іість, несумісну · 
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з зайнятrям nевної посади, не можуть зараховуватися на державну 

службу . Це стосусrься і виnадків прийнятrя на державну службу 

осіб, які будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, 

які є близькими родичами чи свояками (крім патронатної) служби. 

Державна служба не може буrи nов' язана з зайнятrям посадИ в двох 

чи більше органах чи організаціях незалежно від того, державні во
ни чи ні. 

Закон не встановтоє мінімальний вік, з якого можна займа 

ти nосади на державній службі (крім окремих випадків).·Це mпа 

слід вирішити з урахуванням віку-досягнення особо!() повної право
суб'єктності (18-ти років), а також місця проходження служби . 

Друга група ви:моr пов' язана із встановленням заборон дт1 

державних органів та nосадових осіб nри ви:рішеюrі питання про за

рахування на державну службу. Вони, на nерnшй: погляд, стосуютьс• 

державних органів та посадових осіб, але мають пряме відношенЮІ 

до особи, громадЯнина. При зарахуванні на державну службу непри 

nустнмими є будь-які прямі чи неnрямі обмеження, пов' язані з со

ціальним: і майновим станом, походженнт.r, расовою чи національ

ною належністю, статrю, кольором шкіри, політичними nоглядами. 

ре~ігійними переконаннями, місцем проживання, а також іюnнм 
обставЮІами, якщо громадлиИН має відповідну освіту і професі ~ 
підготовку. Недопус;тимими є й обмеження nри nрийомі на держав-

ну службу за мовними ознака~ш, що не вш<.точає обов 'язку дер~ 

ного службо'Sця знати державну мову і вести нею необхідну доку 

мен:тацію . 

Третя група сrосується спеціальних вимог, що висувають 

до особи:, яка претендує на зайняття відnовіJщої посади в держави 
му органі чи його апараті. Вона пов'язана з рівнем освіти і кваліфі 
кації (nрофесійної підгОтовки). У деяких ВШІадках законодавч 
встановлені мінімальІІі кваліфікаційні вимоги. Так, в органи внуг 

рішніх справ на nосади рядового і молодшого начальницького cicta 
ду не приймаються громадЯНИ, які не мають повної середньої осві 

Слідчі органів прокуратури, їх засІ)'ПНИКИ та помічники nовинні ма 

тн вищу юридичну освіту . Але в цілому питання про рівень освіти 

кваліфікації (професійної nідготовки) для зайнятrя nосад держави 
службовців різних категорій у державних органах та їх anapa · 
державних підnриємствах, установах та організаціях nотреб 

свого вирішення. В одних випадках зайняття посади державно 

службовця може бути пов'язано лише з рівнем освіти, а в іИ 

ших - і з рівнем професійної nідготовки. До таких можна віднести 
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вимоги щодо сnеціальності , стажу роботи, в тому числі ;~а фахом, 
досвіду організаційної (Управлінської) роботи. вчених с:тупенів та 

звань для заміщення: певних посад, проходження підвищення квалі

фікації (стажування) . У деяКИ--х випадках необхіДно встановкrи й 

інші вимоги, що висуваються при зайнятті конкретних посад: стан 

здоров'я, обов ' язковість проходження випробувального строку, мо

жливість перевірки особи на допуск до державної служби тощо . Пе

ревірка на допуск до державної служби :~.южrшва у випадках, коли 

служба їЮВ 'язана з державною таємницею, необхідністю виясниrи, 

чи не пркrяrувалася о9оба раніше до криміна.їІьної або адміністра

тивної відповідальності, займається підприємницькою діяльністю 

особисто , Через довірених осіб, займає посади в інших державних 

органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, устано

вах, організація.х., об ' єднаннях rроr<Jадян. 

Підвищення рівня організаційно-технічного, інформаційно

го забезпечення процесу підготовки, прийняття. оцінки і реалізації 

управлінських рішень, поширення координаційних функцій держав

них органів, необхідність координації різних сТруктур державного 
управління, зв ' язків центральних та місцевих органів, а також їх 

зв ' язків з органами місцевого само~рядування. громадськими фор

муваннями вимагають підготовки в галузі права, економіки, теорії 

управління, соціологі'і, політично'і освіти, Вl\UННЯ спілкуватися з лю-· 

дьми, вести аналітичнУ роботу . Разом з тим це не повинно стати пе
решкодою для зайняття громадянином посади державного службов

ця, якщо держава буде піклуватися про підвищення загального рівня 

освіти, розвиток .гуманітарної освіти, створиrь можливості для 

отримання кожним належної професійної підготовки . 

Списоклітератури: І . Консnпуція України.- К. : Юрінком, 1996. 
2. Відом. Верхов. Ради України. 
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