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ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ 

Для визначення сутності та особливостей управління державною службою, 
насамперед, необхідно з'ясувати поняття терміна «управління». Як відомо, в 
юридичній науці термін «управління» використовується в широкому та вузь-
кому розумінні. У широкому розумінні управління — це керівництво кимсь 
або чимось, вплив на когось або на щось [1-7]. У вузькому розумінні управлі-
ння — це свідомий, цілеспрямований і регулятивний вплив суб'єкта управлін-
ня на об'єкт управління як безпосередньо, так і через спеціально створені струк-
тури з метою досягнення певного результату. Саме таке управління характери-
зується цілями, завданнями, функціями, принципами, правовими та організа-
ційними засадами. 

При з'ясуванні поняття та сутності управління державною службою важли-
во зазначити, що ця категорія є похідною від державного управління загалом 
та функціонування державної служби зокрема. Стосовно державного управлін-
ня важливо звернутися до наукових досліджень таких відомих вітчизняних 
науковців, як В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурка, Л. Р. Біла-Тіу-
нова, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, Є. В. Додін, Р. А. Калюжний, С. В. Ківа-
лов, І. М. Пахомов, М. К. Якимчук та ін. [1; 8-14], які є методологічним підґрун-
тям як для адміністративної науки зокрема так і для юридичної науки в цілому. 

Управління державною службою здійснюється на певних вихідних поло-
женнях, засадничих ідеях, вимогах, які іменуються принципами. Термін «прин-
ципи державної служби» (від лат. «ргіпоіріиш» — основні, найзагальніші, 
вихідні положення) зазначає основні риси, суттєві характеристики, зміст і 
значення самої державної служби. Принципи державної служби — це осново-
положні ідеї, настанови, які виражають об'єктивні закономірності та визнача-
ють науково обґрунтовані напрями реалізації компетенції, завдань і функцій 
державної служби, повноваження державних службовців. 

В юридичній науці принципи визначаються, як: 1) вихідні положення та 
теоретичні ідеї, які віддзеркалюють об'єктивні закономірності розвитку дер-
жави і суспільства, найбільш характерні риси організації і функціонування не 
тільки самої державної служби, але й усієї системи органів державної влади, 
визначають зміст складних стосунків усередині цієї системи [15]; 2) вимоги, 
які: а) обов'язкові для всіх осіб і організацій, які тією чи іншою мірою мають 
відношення до державної служби; б) поширюються на всі види державної служби 
і є загальними в рамках державної служби; 3) охоплюють всі організаційні, 
правові та інші сторони, із яких складається зміст державної служби [16]. 

Важливо зазначити, що принципи — це завжди суб'єктивне поняття, оскіль-
ки воно формується людиною з урахуванням таких суттєвих чинників, як 
правова культура, досвід, основні положення правової системи, рівень розвит-
ку законодавства тощо. Принципи державної служби нерозривно пов'язані з 
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принципами адміністративного права і принципами державного управління 
Більше того, значною мірою вони є похідними від останніх, оскільки відобра-
жають найбільш суттєві сторони організації і діяльності державних органів. 
Водночас вони також впливають на розвиток та удосконалення принципів як 
адміністративного права, так і державного управління. 

Отже, принципи державної служби — це основоположні, ідеї, настанови, 
які визначають основні напрямки реалізації завдань, цілей і функцій держав-
ної служби, її організацію і функціонування, правовий статус державних служ-
бовців. 

Принципи державної служби закріплюються в Конституції України, Законі 
«Про державну службу» (ст. 3) та інших нормативно-правових актах [17]. Єди-
ного вичерпного переліку нормативно закріплених принципів немає. Вони є 
досить різноманітними, численними і взаемообумовленими один одним. Відпо-
відно до ст. 3 Закону державна служба ґрунтується на таких основних принци-
пах, як: служіння народові України; демократизм і законність; гуманізм 
і соціальна справедливість; пріоритет прав людини і громадянина; професіо-
налізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі; персональ-
на відповідальність за виконання службових обов'язків і дисципліни; дотри-
мання прав та законних інтересів органів місцевого самоврядування; дотримання 
прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян. 

Важливо зазначити, що окрім ст. 3 Закону «Про державну службу», прин-
ципи державної служби передбачені також в інших статях Конституції Украї-
ни і Законі України «Про державну службу», зокрема: ст. ст. 3, 17, 19 — відпо-
відальність органів виконавчої влади (посадових осіб) за доручену справу перед 
людьми й державою, ст. 6 — поділ влади на законодавчу, виконавчу й судову, 
ст. 8 — верховенство права, ст. 17 — соціальний захист службовців, ст. 24 — 
рівність прав громадян перед законом, ст. 37 — політична нейтральність. 

В адміністративній науці виокремлюють різні види принципів державної 
служби: конституційні й організаційно-функціональні; основні, організаційні 
і функціональні та ін. Найбільш поширеною є точка зору, відповідно до якої 
виокремлюють два види принципів державної служби: а) конституційні (за-
гальні); б) організаційно-функціональні. 

До конституційних (загальних) принципів належать: служіння народові 
України; демократизм і законність; рівність доступу до державної служби; 
пріоритет прав людини і громадянина; політична і релігійна нейтральність; 
гласність і прозорість та ін. 

Організаційно-функціональні принципи державної служби відображають, 
насамперед, її особливості, як комплексного публічно-правового утворення, 
єдиної соціально-правової системи, які випливають із завдань і функцій дер-
жавної служби. До цього виду принципів можна віднести: професіоналізм і 
компетентність; ініціативність; чесність і відданість справі; персональна відпо-
відальність за виконання службових обов'язків і дисципліни; дотримання прав 
підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян та ін. 

Дещо іншої точки зору стосовно організаційно-правових (організаційно-функ-
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ціональних) принципів дотримується В. Я. Малиновський, який відносить до 
них: єдність системи державної служби; політичну нейтральність державної 
служби; рівність доступу до державної служби; іерархічність системи держав-
ної служби; уніфікованість державної служби; стабільність інституту держав-
ної служби; ефективність державної служби; систему заслуг [18]. 

Принцип служіння народові України є одним із найголовніших і недарма 
законодавець помістив його у ст. 3 Закону на першому місці. Більше того, всі 
наступні принципи безпосередньо обумовлені і пов'язані з ним. Принцип слу-
жіння народу України випливає зі ст. 3 Закону «Про державну службу», якою 
встановлюється, що «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Він, 
перш за все, знайшов свій прояв у тексті Присяги державного службовця «...охо-
роняти права, свободи і законні інтереси громадян...». Стаття 8 Конституції 
України передбачає принцип верховенства права, реалізація якого вимагає 
підпорядкування діяльності державних органів потребам реалізації і захисту 
прав людини, забезпечення їх пріоритетності перед іншими цінностями в Ук-
раїні. А це означає, що вся діяльність державної служби повинна бути спрямо-
вана на служіння інтересам народу в цілому, і кожного громадянина, зокрема. 
Служіння інтересам народу є можливим лише за умови запровадження такого 
правового режиму взаємостосунків між органами держави і громадянами, за 
яким людині буде гарантовано як реальне дотримання її прав і свобод, так і 
надійний правовий захист у разі їх порушення. Забезпечення реалізації такого 
правового режиму покладається на державну службу. Одним з елементів тако-
го правового режиму взаємовідносин є надання органами виконавчої влади 
громадянам «адміністративних послуг». Сама назва говорить про те, що дер-
жава в особі державних (адміністративних) органів через державних служ-
бовців «служить» людині в реалізації нею свого права або законного інтересу. 

Принцип демократизму і законності є загальним принципом діяльності дер-
жавних органів. Демократизм державної служби проявляється, перш за все, в 
тому, що вона є доступною для всіх громадян України. Так, ст. 38 Конституції 
України встановлюється тільки одна вимога при реалізації права на державну 
службу — громадянство України [19]. Важливою ознакою демократичної пра-
вової соціальної держави Україна є те, що не людина існує для держави, а 
держава існує для людини. Цей важливий постулат може бути реалізований 
тільки державними службовцями, що й підтверджує демократизм державної 
служби. Водночас це положення взаємопов'язує і обумовлює наступний прин-
цип — принцип пріоритету прав людини і громадянина. Саме тому діяльність 
державних службовців спрямована на визнання, дотримання і забезпечення 
прав і інтересів людини і громадянина. Державна служба є інституцією, яка 
постійно змінюється (тобто постійно проводиться ротація державних служ-
бовців), що й повинно забезпечити її ефективність, мобільність, динамічність і 
законність. 

З демократизмом державної служби нерозривно пов'язаний принцип її за-
конності. Більше того, названі принципи обумовлюють, доповнюють і забезпе-
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чують один одного. Принцип законності державної служби обумовлюється прин-
ципом законності діяльності державних органів, органів місцевого самовряду-
вання, державних підприємств, установ і організацій. 

Одним із проявів цього принципу є прийняття Присяги державного служ-
бовця, в якій він присягає «...суворо дотримувати Конституції та законів Ук-
раїни, сприяти втіленню їх у життя...». Законність державної служби знахо-
дить свій прояв у тому, що державний службовець зобов'язаний виконувати 
свою професійну діяльність у межах встановлених чинним законодавством 
повноважень державного органу, в якому він заміщає державну посаду, не 
виходячи за рамки своїх посадових прав і обов'язків. Інакше кажучи, держав-
ний службовець може здійснювати тільки ті дії, які передбачені чинним зако-
нодавством. Важливим проявом законності державної служби є те, що рішен-
ня, які приймає державний службовець, повинні знаходитися в межах його 
компетенції і відповідати нормативно-правовим актам вищої юридичної сили. 
Одним із факторів, які утримують від порушення цього принципу є те, що 
стосовно державних службовців передбачається низка обмежень, які спрямо-
вані на забезпечення саме законності у діяльності державних органів в цілому 
і діяльності державної служби зокрема. Державні службовці зобов'язані вико-
нувати розпорядження та вказівки своїх керівників, що забезпечує реалізацію 
цього принципу. Попри все, реалізація цього принципу була б не повною, якби 
ст. 60 Конституції України не було передбачено права на відмову від виконан-
ня незаконного розпорядження або наказу. Цей конституційний постулат сто-
сується, у першу чергу, державних службовців. 

Принцип пріоритету прав людини і громадянина випливає безпосередньо із 
другого розділу «Права, свободи і обов'язки людини і громадянина» і ст. 3 
Конституції України. Водночас, у ст. 157 Конституції України закріплено, що 
Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають обмеження прав 
і свобод людини і громадянина, передбачених у другому розділі. Статтею 3 
Конституції України встановлюється, що «людина, її життя і здоров'я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю». Отже, проголошення основних конституційних прав людини і 
громадянина зобов'язує державу в цілому і її державні органи зокрема забез-
печити їх належну реалізацію. Цей обов'язок цілком логічно покладається на 
державну службу, яка і представляє дані органи. 

Тобто визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина є 
одним із головних обов'язків державних службовців, які є представниками 
державних органів. Саме цей принцип визначає соціальний зміст і сутність 
діяльності державних службовців. Будучи представниками державних органів, 
державні службовці повинні спрямовувати свою діяльність на забезпечення 
реалізації й охорони прав і свобод людини і громадянина. Однією з форм ви-
знання, дотримання і захисту прав і свобод людини є надання їй адміністра-
тивних послуг. В юридичній науці під адміністративними послугами розумі-
ють передбачену законом розпорядчу діяльність органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, яка здійснюється за ініціативою фізичних 
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і юридичних осіб, і спрямовану на реалізацію їхніх прав, свобод та законних 
інтересів [20]. 

Названий принцип означає, що державні службовці у своїй професійній 
діяльності повинні зважати не тільки на права та свободи людини і громадя-
нина, закріплені у національному законодавстві, а й на положення відповід-
них міжнародно-правових актів, визнаних Верховною Радою України. 

Принцип професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відда-
ності справі є комплексним за своїм змістом і включає в себе чинники, різні за 
своєю сутністю, але взаємообумовлені і взаємопов'язані. Професіоналізм і ком-
петентність випливають із змісту ст. 1 Закону «Про державну службу», згідно 
з якою державна служба є професійною діяльністю, а виконання повноважень 
державних органів є професією, яка вимагає високої кваліфікації, особливої 
майстерності, які набуваються і підтримуються в результаті систематичної і 
безперервної освіти. Слід зазначити, що ці поняття є досить близькими за 
змістом, однак не тотожними. В юридичній літературі зазначається, що термін 
«професіоналізм» означає глибоке і всебічне знання і володіння практичними 
навичками в певній галузі суспільної діяльності. Сутність терміна «компе-
тентність» полягає у знанні предмета діяльності, наявності професійної осві-
ти, навичок у роботі, вивченні і оволодінні передового досвіду. 

Водночас важливим є те, щоб державним службовцям було створено на-
лежні умови для підвищення ними своєї кваліфікації і належного виконання 
службових обов'язків, тобто для реалізації принципу професіоналізму і компе-
тентності. У зв'язку з цим, державні органи та їхні керівники зобов'язані: на 
нормативному рівні чітко визначати компетенцію державного органу і його 
структурних підрозділів; затверджувати посадові інструкції для кожного дер-
жавного службовця; підтримувати професіоналізм і компетентність кадрів; 
створювати умови для стійкої службової діяльності; забезпечувати плідне співро-
бітництво в апараті державних органів молодих державних службовців і дер-
жавних службовців зі стажем. 

Одним із чинників названого вище принципу є ініціативність державного 
службовця. Цей принцип державної служби обумовив і такий обов'язок дер-
жавного службовця, як ініціатива і творчість у роботі (ст. 10 Закону). 

Принцип персональної відповідальності державного службовця за виконан-
ня обов'язків і дисципліни посідає особливе місце у системі принципів і відіграє 
важливу роль у практичній реалізації завдань і функцій держави. Цей прин-
цип закріплює саме юридичну відповідальність: кримінальну, адміністратив-
ну, дисциплінарну, цивільно-правову, матеріальну. У першу чергу, держав-
ний службовець несе відповідальність за невиконання (тобто повне ігноруван-
ня) або неналежне (неякісне, поверхове, несвоєчасне) виконання ним своїх служ-
бових обов'язків. 

Принцип рівності доступу до державної служби закріплено у ст. 38 Консти-
туції України, в якій передбачено, що «громадяни користуються рівним пра-
вом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого 
самоврядування» та у ст. 4 Закону «Про державну службу», згідно з якою 
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«право на державну службу мають громадяни України... які одержали відпо-
відну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку 
конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів 
України». Це право проголошено Загальною декларацією прав людини 1948 р. 
(ст. 21) та Міжнародним пактом про цивільні й політичні права 1966 р. (ст. 25) 
[21]. Забороняється будь-яка дискримінація щодо прийняття на державну служ-
бу за такими ознаками, як: становище, соціальний і майновий стан, расова і 
національна приналежність, стать, політичні погляди, релігійні переконання, 
місце проживання тощо (ст. 24 Конституції України). 

Вимоги до кандидата на державну службу безпосередньо обумовлюються 
тією державною посадою, на заміщення якої вони претендують, і які передба-
чаються посадовими інструкціями або положеннями. 

Принцип політичної і релігійної нейтральності державної служби в цілому, 
і державного службовця, зокрема, обумовлюється ст. 35 (свобода совісті) і ст. 36 
(свобода об'єднання в політичні партії і громадські організації). У чинному 
Законі «Про державну службу» цей принцип не передбачено. Попри це, він є 
досить актуальним і має суттєве значення для ефективності державної служ-
би. Названий принцип має на меті захистити державних службовців від впли-
ву і контролю з боку політичних партій таким чином, щоб вони могли ефек-
тивно працювати незалежно від того, яка партія приходить до влади. Водночас 
принцип політичної нейтральності також захищає державних службовців від 
втрат своїх посад за політичними мотивами у випадках, коли одна партія змінює 
іншу при владі. Тобто все, що пов'язує державного службовця з поличною 
партією, є його особистою справою і не має ніякого відношення до його дер-
жавно-службової діяльності [22]. 

Отже принципи управління державною є похідними від принципів держав-
ного управління та принципів державної служби. Аналіз теоретико-правових 
положень державної служби дає підстави виокремити такі принципи управлі-
ння державною службою: 

1) законності. Державні органі, які здійснюють управління державною служ-
бою, створюються у відповідності до закону, реалізують свої повноваження у 
межах і в спосіб, визначених законом. їхня діяльність здійснюється тільки у 
відповідності до Конституції України, законів, указів і розпоряджень Прези-
дента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших 
нормативно-правових актів; 

2) прозорості. Цей принцип передбачає: об'єктивне та вичерпне інформуван-
ня громадськості про діяльність державних органів та їх апарату; створення 
умов для взаємодії між державними органами і громадськістю; залучення широ-
ких верств населення до обговорення та оцінки програм діяльності державних 
органів; запровадження процедури публічної звітності державних органів та їх 
керівників; запровадження прозорої процедури просування по службі на підставі 
професійних досягнень; прозорість процедури прийняття державними органами 
рішень, забезпечення участі громадськості у їх підготовці; організація відкрито-
го доступу до архівних матеріалів державних органів; оприлюднення через засо-
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би масової інформації відомостей про доходи, отримані протягом року держав-
ними службовцями, які займають посади 1-2 категорій; проведення громадсь-
кої оцінки результатів діяльності державних органів шляхом залучення спе-
ціально підготовлених експертів та опитування громадян для визначення рівня 
задоволення їх потреб у наданні управлінських послуг; запровадження механіз-
му аналізу звернень громадян з питань ефективності функціонування апарату 
державних органів; запровадження прозорих механізмів обліку вакантних по-
сад державних службовців та їх заповнення; інформування громадськості з пи-
тань європейської інтеграції у сфері державної служби; 

3) единості державної служби. Оскільки державна влада в Україні єдина, 
система державних органів єдина, то і державна служба повинна бути єдиним 
публічно-правовим інститутом, який включає в себе типи та види державної 
служби. Єдина система державної служби передбачає: а) становлення та розви-
ток законодавства про державну службу з обов'язковим прийняттям основного 
закону про державну службу, який регулював би основні засади державної служби; 
б) встановлення єдиних вимог до кандидатів на посаду державних службовців; 
в) встановлення єдиних критеріїв оцінки діяльності державних службовців; 

4) підпорядкованості вищестоящим державним органам і посадовим особам 
вищого рівня державних органів і держаних службовців нижчого рівня. Дер-
жавна служба являє собою складну ієрархічно побудовану систему, в якій ос-
новним методом діяльності є субординація. Підпорядкованість державних 
органів нижчого рівня державним органам вищого рівня встановлюється зако-
нами, положеннями про державний орган. Підлеглість державних службовців 
передбачається положенням про державний орган та посадовою інструкцією. 
Рішення, розпорядження, накази, вказівки вищестоящих державних органів 
та посадових осіб є обов'язковими для виконання державними органами та 
державними службовцями нижчого рівня; 

5) політичної незалежності державної служби. Основною ціллю державної 
служби є задоволення потреб суспільства, забезпечення захисту основних прав 
і свобод людини і громадянина та реалізації завдань і функцій держави. Таким 
чином державна служба — це вид державної діяльності, спрямованої на досяг-
нення встановлених цілей та завдань, публічно-правовий інститут. Державна 
служба є політично незалежною інституцією, а для державних службовців 
передбачається принцип політичної нейтральності; 

6) стабільності державної служби. Цей принцип тісно пов'язаний з попе-
реднім і є одним із головних гарантів единості державної служби, її цілісності та 
соціальної значимості. Стабільність державної служби зумовлюється: визначенням 
єдиної державної кадрової політики; законодавчим визначенням типів і видів 
державної служби, видів державних службовців і державних посад; удоскона-
ленням законодавства про державну службу; чітким розмежуванням політич-
них та адміністративних посад; своєчасністю вирішення питань заміщення ва-
кантних посад особами з відповідною професійною підготовкою; незмінністю 
заступників керівників державного органу та керівників структурних підрозділів 
державного органу у разі зміни керівника цього органу таін. 
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Анотація 

Стець О. М. Принципи управління державною службою в Україні. — Стаття. 
Стаття присвячена розгляду питань щодо визначення сутності, правової природи і характе-

ристики принципів управління державною службою в Україні. Особлива увага приділена питан-
ню сутності таких принципів, як політична незалежність та стабільність управління державною 
службою. 

Ключові слова: державна служба, незалежність державної служби, стабільність державної 
служби, управління державною службою. 
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Аннотация 
Стець О. H. Принципы управления государственной службой в Украине. — Статья. 
Статья посвящена рассмотрению вопросов определения сущности, правовой природы и клас-

сификации принципов управления государственной службой в Украине, Особенное внимание 
уделено вопросу сущности таких принципов, как политическая независимость и стабильность 
управления государственной службой. 

Ключевые слова: государственная служба, независимость государственной службы, стабиль-
ность государственной службы, управление государственной службой. 

Summary 
Stets O. N. Principles of the State Service Administration in Ukraine. — Article. 
The article is devoted to the questions of definition of the essence, legal nature and classification of 

the principles of the state service administration in Ukraine. Special attention is devoted to the question 
of the essence of such principles as political independence and stability of the state service administration. 
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ЕТАПИ ТА СТАДІЇ ВИНИКНЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 

Одним із найбільш дієвих способів вирішення конфліктних ситуацій, які 
виникають у сфері діяльності органів виконавчої влади, є судовий спосіб, що 
реалізується, зокрема, шляхом здійснення правосуддя адміністративними су-
дами. Місце адміністративних судів в Україні у системі органів судової гілки 
влади випливає з Конституції України. Статтями 124, 125 Основного Закону 
визначено, що судочинство здійснюється Конституційним Судом України та 
судами загальної юрисдикції, а система судів загальної юрисдикції в Україні 
будується за принципами територіальності і спеціалізації [1]. Ці конституційні 
положення конкретизовані Законом України «Про судоустрій і статус суддів» 
[2], в якому вказано, що суди загальної юрисдикції спеціалізуються на роз-
гляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а та-
кож справ про адміністративні правопорушення (ч. 1 ст. 18). 

Разом з тим правове регулювання побудови системи адміністративних судів, 
як і інших спеціалізованих судів, а також судової юрисдикції не є доскона-
лою. Про це свідчить, зокрема, Рішення Конституційного Суду України 
№ 8-рп/2010 від 11 березня 2010 р. у справі за конституційним поданням 46 на-
родних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий 
судовий орган», «вищий судовий орган», «касаційне оскарження», які містяться 
у ст. ст. 125, 129 Конституції України [3]. Предмет касаційного подання ста-
новила необхідність розкрити зміст та дати офіційне тлумачення термінів «най-
вищий судовий орган», «вищий судовий орган», які містяться у ст. 125, термі-

© А. К. Гасанова, 2011 


