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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
РІВНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА 

ДОСТУП ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ПОНЯТТЯ, 
ЗМІСТ, СТРУКТУРА 

Анотація. Публікація присвячена проблемам теорії та практики меха-
нізму забезпечення реалізації рівного права громадян України на доступ 
до державної служби, передбаченого ч. 2 ст. 38 Конституції України. 
Досліджується зміст категорій «державна служба» та «механізм реалі-
зації рівного права на доступ до державної служби» в умовах реформи 
публічної служби в Україні. Аналізуються переваги і недоліки цієї ре-
форми у частині запровадження конкурсного відбору на державну служ-
бу, а також визначаються перспективи реформування державної служби 
в 2019 і наступних роках.

Обґрунтовується позиція, що ефективність публічного управління на 
загальнодержавному рівні залежить від якості корпусу державних служ-
бовців і оперативності його трансформації. У свою чергу, відповідна 
якість і маневреність корпусу державних службовців пов’язана насамперед 
з ефективністю механізмів забезпечення права громадян України на доступ 
до державної служби. Ці механізми представлені концептуальними, норма-
тивно-правовими (міжнародними і національними), організаційно-управ-
лінськими, освітніми і іншими механізмами, об’єднаними в єдиний меха-
нізм, завданням якого є реалізація рівного права громадян на доступ до 
державної служби на основі їх особистих якостей і професійну компент-
ність. При цьому, кандидати на вакантні посади державної служби повинні 
не лише мати відповідну професійну компетентність, а й бути готовими до 
її удосконалення впродовж всієї своєї службової діяльності.
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Характеризуються основні елементи забезпечення рівного права гро-
мадян України на доступ до державної служби і їх зміст, а також обґрун-
товуються пропозиції щодо вдосконалення відповідних положень Закону 
України «Про державну службу». 

Ключові слова: державна служба; рівне право доступу до державної 
служби; механізм рівного доступу до державної служби; структура меха-
нізму забезпечення рівного права доступу до державної служби; вступ на 
державну службу; Закон України «Про державну службу».
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THE MECHANISM OF ENSURING THE 
REALIZATION OF EQUAL RIGHTS OF CITIZENS 
OF UKRAINE ON ACCESS TO PUBLIC SERVICE: 

CONCEPT, CONTENT, STRUCTURE

The publication is devoted to problems of the theory and practice of mech-
anism for the implementation of equal rights of citizens of Ukraine on access 
to public service under part 2 of article 38 of the Constitution of Ukraine.  
The author analyses the categories of «public service» and «the mechanism 
of realization of equal rights to access to public service» in the context of 
public service reform in Ukraine. It analyses the advantages and disadvan-
tages of this reform, part of the introduction of competitive selection for 
state service and defines the prospects for civil service reform in 2019 and 
subsequent years.

Substantiates the position that the effectiveness of public administration 
at the national level depends on the quality body of civil servants and ef-
ficiency of its transformation. In turn, the quality and maneuverability of 
the corps of civil servants is primarily concerned with the effectiveness of 
mechanisms to ensure the rights of citizens of Ukraine on access to public 
service. These mechanisms are conceptual, regulatory (international and na-
tional), administrative, educational and other mechanisms, combined into a 
single mechanism whose purpose is the realization of equal rights of citizens 
to access to public service on the basis of their personal qualities and profes-
sional competencies. In this case, the candidates for the vacant positions of 
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Постановка проблеми. Інсти-
тут державної служби сягає своїм 
корінням часів розподілу праці та 
утвердження перших держав у сві-
ті. Як зазначає В.Андрєєв, «з ви-
никненням перших держав на межі 
IV–III тисячоліть до н.е. виникла 
потреба в патріотичному та про-
фесійному забезпеченні реалізації 
функцій держави громадянами, які 
почали складати присягу на вір-
ність не лише богам, а й державі 
та суспільству» [1, с. 7]. Упродовж 
століть інститут державної служ-
би, який за визначенням об’єдну-
вав т.з. «державних людей», тран-
сформувався в сучасну публічну 
службу, покликану утверджувати 
і захищати права та свободи лю-
дини, надавати доступні та ефек-
тивні публічні послуги, а також 
забезпечувати взаємодію держави 
з громадянським суспільством при 
формуванні та реалізації держав-
ної політики.

Творення державної служби 
в Україні розпочалося століття 
тому в Українській Державі Геть-
мана П. Скоропадського. Як відо-
мо, Закон Української Держави 
«Про обітницю урядовців і суддів 

та присягу на вірність Українській 
Державі», затверджений Радою мі-
ністрів і впроваджений у дію Геть-
маном П.Скоропадським 30 травня 
1918 року (м. Київ) сприяв форму-
ванню корпусу державних службов-
ців [2, с. 52-54]. Державна служба 
стала важливим компонентом наці-
ональної державності, її людським 
ресурсом. Утім, більшовицька ін-
тервенція в Україну призвела до 
втрати національної державності та 
трансформації державної служби 
в радянську модель «службовців», 
які усталилися в свідомості суспіль-
ства на кінець існування СРСР як 
«бюрократи», у негативній конота-
ції цього терміну.

І лише з проголошенням неза-
лежності України інститут держав-
ної служби з часом, після прийнят-
тя Закону України «Про державну 
службу» в 1993 році набуває свого 
значення. Пізніше право на держав-
ну службу було закріплене в Кон-
ституції України. Як відомо, Ос-
новний Закон у ч. 2 ст. 38 визначив 
і гарантував громадянам нашої дер-
жави рівне право доступу до дер-
жавної служби [3]. Нині реалізація 
цього важливого права громадян за-

public service must not only have the appropriate professional competences, 
but also to be ready for their improvement throughout his performance.

Describes the basic elements of ensuring equal rights of citizens of Ukraine 
on access to public services and their contents, as well as the proposals to 
improve the relevant provisions of the Law of Ukraine «On civil service».

Keywords: public service; equal right of access to public service; a mech-
anism of equal access to public service; the structure of the mechanism of en-
suring equal rights of access to public service; the receipt on public service; 
Law of Ukraine «On Civil Service».
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безпечується на нормативно-право-
вому рівні Законом України «Про 
державну службу» 2015 року [4], 
а також близько 60 постановами 
Уряду України і наказами Націо-
нального агентства України з пи-
тань державної служби. 

Від самого початку розроблен-
ня та подання Кабінетом Міністрів 
України проекту нового Закону 
України «Про державну службу», 
а потім під час його опрацювання 
до розгляду в другому читанні спе-
ціально створеною з цією метою 
робочою групою при Комітеті Вер-
ховної Ради України з питань дер-
жавного будівництва, регіональної 
політики та місцевого самовряду-
вання, було вирішено йти шляхом 
визначення у Законі єдиних прин-
ципів організації державної служ-
би, загальних стандартів щодо 
вступу на неї, включаючи процеду-
ри призначення на посади, просу-
вання та інші питання проходжен-
ня державної служби. 

Минуло понад три роки з часу 
введення в дію Закону України 
«Про державну службу» [4], при-
йняттю якого передувала склад-
на і тривала законодавча робота 
шляхом компромісних діалогів 
між представниками державного та 
громадського сектору, а також різ-
номанітними політичними силами 
щодо визначення принципів, пра-
вових і організаційних засад нової, 
реформованої державної служби. 
Реалізація положень цього Закону, 
а також трансформація його поло-
жень упродовж цього часу, дозво-
ляють зробити різні висновки про 
його ефективність і якість оновлен-
ня та професіоналізації корпусу 

державних службовців в Україні. 
Водночас, нагальною залишається 
проблема наукового обґрунтування 
механізмів реалізації рівного пра-
ва громадян на державну службу 
в Україні.

Аналіз досліджень і публіка-
цій. Питання теорії та практики 
державної служби, у тому числі, 
й питання щодо механізмів проход-
ження державної служби досліджу-
валися в роботах таких фахівців 
у сфері державного управління, 
як Н. Артеменко, В. Бакуменко, 
Ю. Битяк, В. Баштанник, М. Бі-
линська, Т. Василевська, К. Ва-
щенко, Р. Войтович, Н. Гонча-
рук, В. Загорський, В. Ємельянов, 
В. Карлова, А. Кобець, В. Коза-
ков, В. Купрійчук, С. Майборо-
да, В. Малиновський, О. Обо-
ленський, В. Олуйко, Л. Пашко, 
П. Петровский, Л. Приходченко, 
Л. Прудиус, О. Пухкал, А. Рачин-
ський, Є. Романенко, М. Рудаке-
вич, О. Руденко, С. Серьогіна, 
І. Сурай, О. Суший, В. Федорен-
ко, С. Хаджирадєва та ін. Відпо-
відна увага цій проблематиці при-
ділялася й автором цієї статті [5]. 
Разом із тим, проблеми теорії та 
практики механізму забезпечення 
реалізації рівного права громадян 
України на доступ до державної 
служби в трансформаційній пе-
ріод, пов’язаний із демократичною 
зміною політичної влади в нашій 
державі, лише набувають своєї ак-
туальності.

Метою статті є формування на-
уково-методичних основ механіз-
му забезпечення реалізації рівного 
права громадян України на доступ 
до державної служби, а також об-
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ґрунтування пропозицій щодо удо-
сконалення відповідних положень 
чинного законодавства та публіч-
но-управлінської практики. 

Виклад основного матеріалу. 
Очевидно, що початок роботи но-
вообраної Верховної Ради України 
IX скликання та наступне форму-
вання нового Уряду України спри-
ятиме оцінці результатів реформу-
вання публічної служби і ревізії 
здобутків і можливих недоліків 
цієї реформи, а також визначен-
ню пріоритетів майбутньої страте-
гії модернізації публічної служби 
в Україні. Зокрема, йдеться про 
узгодження реформи публічної 
служби із «реформою реформ» 
або ж реформою публічного 
управління. За наявності, почина-
ючи із 2016 року, фахівців з пи-
тань реформи у кожному міністер-
стві, службі, агенції та інспекції, 
а також генеральних директоратів 
і департаментів, самі реформи пу-
блічного управління залишаються 
на сьогодні нереалізованими у пов-
ному обсязі.

Хоча, вагомими здобутками ре-
формування державної служби 
в Україні в 2015-2019 роках слід 
визнати: а) повсюдне запроваджен-
ня відкритих конкурсів на вакантні 
посади державної служби категорій 
«А», «Б», «В», із залученням гро-
мадськості; б) розподіл адміністра-
тивних і політичних посад та де-
політизація державної служби (за 
винятком голів місцевих державних 
адміністрацій); в) орієнтація корпу-
су державних службовців на надан-
ня якісних і доступних публічних 
послуг; г) започаткування реформу-
вання системи підготовки, перепід-

готовки і підвищення кваліфікації 
державних службовців та ін.

Запровадження конкурентної 
з приватним сектором оплати дер-
жавних службовців, віднесених до 
категорії фахівців з реформ, а та-
кож включених до складу гене-
ральних директоратів міністерств 
і генеральних департаментів ін-
ших центральних органів виконав-
чої влади (ЦОВВ), з одного боку, 
стало стимулом для залучення на 
державну службу вмотивованих 
і високопрофесійних громадян. 
З іншого ж боку, на практиці, від-
повідні директорати міністерств 
і ЦОВВ до сьогодні залишаються 
недостатньо укомплектованими. 
Однією з причин цього є, на наш 
погляд, незавершеність реформу-
вання апаратів міністерств і інших 
ЦОВВ, що нерідко призводить ви-
конання директоратами та департа-
ментами і управліннями спорідне-
них, а іноді й дублюючих функцій. 
Також значною в часі залишається 
тривалість проведення конкурсів 
на вакантні посади у директоратах. 
Очевидно, що ці проблеми добре 
відомі фундаторам реформи дер-
жавної служби і широкому колу 
експертів і мають бути конструк-
тивно розв’язані. Зокрема, й май-
бутнім новим Урядом України. 

У найближчому майбутньому, 
як і нині, слід враховувати, що 
державна служба – це важливий 
елемент національної державності. 
Водночас, державна служба – це 
не лише гідно оплачувана робота, 
а по-суті спеціальний управлін-
сько-правовий режим світоглядної 
та професійної реалізації соціально 
активних громадян, які є патріота-
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ми, мають відповідні особисті якості 
та здібності, а також належну осві-
ту та професійну компетентність. Це 
також важливе конституційне право 
громадян, яке визнається, гаранту-
ється та надається Українською дер-
жавою на засадах рівності, а його 
реалізація забезпечується держа-
вою, у взаємодії з громадянським 
суспільством і його інститутами. 
Таким чином, ефективність форму-
вання та функціонування держав-
ної служби в Україні залежить від 
діяльності механізму забезпечення 
реалізації конституційного права 
громадян на рівний доступ до дер-
жавної служби.

Як відомо, право громадян на 
державну службу в Україні – це 
установлена та гарантована зако-
ном можливість для осіб, які від-
повідають вимогам щодо грома-
дянства України, віку (досягнення 
повноліття), володіння державною 
мовою, наявності вищої освіти, що 
відповідає посаді державної служ-
би, не зазнаючи дискримінації, 
обійняти вакантну посаду держав-
ної служби на конкурсній основі. 
Сутність механізму забезпечення 
реалізації цього конституційного 
права, на наш погляд, полягає в за-
безпеченні рівності реалізації цього 
права, в сенсі, передбаченому в ст. 
24 Конституції України;

«Не може бути привілеїв чи 
обмежень за ознаками раси, кольо-
ру шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, ет-
нічного чи соціального походжен-
ня, майнового стану, місця про-
живання, за мовними або іншими 
ознаками» [3]. 

Детермінуючи досліджуваний 
нами механізм, слід відзначити, що 
саме поняття «механізм» є систе-
моутворюючим для низки катего-
рій державного управління («ме-
ханізм державного управління», 
«механізм державної служби» та 
ін.), права («механізм держави», 
«механізм захисту прав і свобод 
людини» та ін.), політології («ме-
ханізми здійснення влади» і ін.), 
а також в інших науках. У свою 
чергу поняття «механізму» (з грец. 
μηχανή mechanй – «машина») було 
привнесено в минулому столітті 
в соціогуманітарні науки з техніч-
них наук, де механізм розглядався, 
насамперед, як упорядкована си-
стема рухомих елементів (деталей) 
для передачі, перетворення чи від-
творення руху.

Очевидно, що суспільні, в тому 
числі державно-управлінські, про-
цеси не можуть розвиватися за 
законами механіки. Перші з них 
відрізняються за сутністю, зміс-
том, структурою, процедурами 
тощо. Зокрема, «деталями» дер-
жавно-управлінських відносин 
є суб’єкти, у першу чергу, інститу-
ти державного управління, інсти-
тути державної служби, інститути 
громадянського суспільства й ін. 
Але, успіх застосування поняття 
«механізм» у державному управ-
лінні та соціогуманітарних науках, 
на нашу думку, пояснюється уні-
версальністю цієї категорії. Явища 
і процеси, які охоплюються по-
няттям «механізм» в усіх науках: 
по-перше, мають свою сутність 
(походження) і зміст, а також при-
значення в суспільстві й не можуть 
відбуватися хаотично; по-друге, 



134

мають свою структуру, тобто вну-
трішню побудову, і вичерпне коло 
елементів, мінімально необхідних 
для функціонування механізму; 
по-третє, спрямовані на досягнен-
ня визначеної мети, тобто, кінце-
вого ідеального результату, який 
забезпечується через певні упоряд-
ковані та послідовні процедури, як 
правило, з хронологічно окресле-
ними межами.

Досліджуваний нами механізм 
забезпечення рівного права досту-
пу до державної служби в Укра-
їні має дуалістичну правову та 
державно-управлінську природу. 
Тобто, можна стверджувати про 
наявність декількох механізмів. 
З одного боку, йдеться про суто 
правовий механізм утвердження, 
гарантування та захист конститу-
ційного права громадян України, 
закріпленого в ст. 38 Конститу-
ції України [6, с. 318], а з іншого 
боку, про державно-управлінський 
механізм – про залучення до дер-
жавної служби вмотивованих, па-
тріотичних, висококваліфікованих 
кадрів і формування професійного 
деполітизованого корпусу держав-
них службовців в Україні. Нато-
мість, зазначений дуалізм цього 
механізму лише посилює його, 
дозволяє обґрунтувати комплексну 
концепцію забезпечення реалізації 
рівного права громадян на доступ 
до державної служби. 

У свою чергу, виявлені нами 
попередньо правові та організацій-
но-управлінські механізми забез-
печення реалізації рівного права 
громадян на доступ до державної 
служби, можуть бути представле-
ні науковими (концептуальними), 

нормативно-правовими (міжнарод-
ними і національними), організа-
ційно-управлінськими, освітніми 
і іншими механізмами, об’єднани-
ми в єдиний механізм, завданням 
якого є реалізація рівного права 
громадян на доступ до державної 
служби на основі їх особистих яко-
стей і професійної компетентності.

Характеризуючи названі еле-
менти (механізми) єдиного меха-
нізму забезпечення рівного досту-
пу громадян до державної служби, 
відзначимо, що його науковий еле-
мент є системою концепцій, тео-
рій, а на перспективу – й доктрин 
щодо ефективного функціонування 
та розвитку запровадженої під час 
реформи публічної служби (2015-
2019 роки) моделі державної служ-
би. Наука державного управління 
та інші соціогуманітарні науки ма-
ють не лише коментувати здобутки 
і прорахунки цієї реформи, а й об-
ґрунтовувати перспективні концеп-
ції та теорії її розвитку. Натомість, 
на сьогодні системних наукових 
досліджень проблем теорії та прак-
тики оновленої державної служби 
в Україні проводиться замало.

Важливим елементом досліджу-
ваного нами механізму є система 
міжнародних (Загальна декларація 
прав людини 1948 року [7], Між-
народний пакт про громадянські 
і політичні права 1966 року, Уго-
да про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтова-
риством з атомної енергії і їхніми 
державами членами, з іншої сто-
рони 2014 року [8] і ін.) і націо-
нальних нормативно-правових ак-
тів, які унормовують міжнародні 
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принципи і стандарти функціону-
вання сервісної публічної служби, 
а також регулюють порядок реа-
лізації рівного доступу громадян 
до державної служби і механізми 
проходження цього виду публічної 
служби в Україні.

Спеціальним законом у цій сфе-
рі виступає Закон України «Про 
державну службу» від 10 грудня 
2015 року №889-VIII, який унор-
мував право громадян на державну 
службу і встановив систему вимог 
і критеріїв, які висуваються до 
претендентів на вакантні посади 
державної служби усіх категорій – 
«А», «Б», «В». Частина 1 ст 19 
цього Закону встановлює, що пра-
вом на державну службу наділені 
особи, які: а) мають громадянство 
України; б) досягли повноліття; в) 
вільно володіють державною мо-
вою; г) мають відповідний посаді 
державної служби ступінь вищої 
освіти [4]. Разом із тим, практика 
внесення змін до Закон України 
«Про державну службу» в 2016-
2018 роках призвела до певної роз-
балансованості ідей, які заклада-
лись до нього в 2014-2015 роках, на 
рівні законопроекту. Нині рівність 
доступу громадян до державної 
служби не гарантує рівності про-
ходження ними державної служби 
на подібних посадах, зі схожим 
функціональним навантаженням.

Організаційно-управлінський 
механізм передбачає розвиток 
системи управління державною 
службою на єдиних принципах 
і підходах. Очевидним досягнен-
ням реформи державної служби 
в Україні стало утворення Комісії 
з питань вищого корпусу держав-

ної служби. Утім, після виведення 
з корпусу державної служби голів 
місцевих державних адміністрацій, 
предмет компетенції цієї Комісії 
значно звузився. Не менш важли-
вим здобутком реформи держав-
ної служби 2014-2019 років стала 
трансформація архаїчних кадрових 
підрозділів органів державного 
управління в служби управління 
персоналом. Хоча, вважати відпо-
відні трансформаційні процеси без 
реформування системи підготовки, 
перепідготовки і підвищення ква-
ліфікації в Україні було б, на наш 
погляд, передчасним. Важливими 
елементами досліджуваного нами 
механізму є й морально-етичні 
механізми державної служби [9], 
а також питання відповідальності 
державних службовців [10]. 

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Таким чи-
ном, можна зробити висновок, що 
механізм забезпечення реалізації 
рівного права на доступ до дер-
жавної служби в Україні є сис-
темою взаємопов’язаних між со-
бою наукових (концептуальних), 
нормативно-правових (міжнарод-
них і національних), організацій-
но-управлінських, освітньо-про-
форієнтаційних і інших елементів, 
цілеспрямована взаємодія яких між 
собою створює належні умови для 
реалізації права громадян Укра-
їни на рівний доступ до держав-
ної служби на конкурсній основі, 
з урахуванням їх особистих яко-
стей і професійної компетентності.

Обсяг однієї публікації не доз-
воляє розкрити всі проблемні пи-
тання формування та функціо-
нування механізму забезпечення 
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реалізації рівного права грома-
дян України на державну служ-
бу в трансформаційний період. У 
подальшому сутнісні ознаки цього 
механізму, його внутрішня побу-
дова та складові елементи можуть 
бути самостійними предметами для 
наукових розвідок. 
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