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2.1. Поняття “державний службовець” 
 
Одним із головних понять у системі державної служби є по-

няття “державний службовець”.  
В Україні загальні засади діяльності та статус державних 

службовців в основному визначені в Законі “Про державну служ-
бу”. У цьому Законі відсутнє чітке нормативне визначення понят-
тя “державний службовець”, а тому його зміст розкривається че-
рез поняття “державна служба”, яке визначається як професійна 
діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх 
апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави 
та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. 

Професійна служба як правовий інститут – це сукупність 
норм, що належать до різних галузей права і визначають порядок 
вступу на службу, порядок її проходження, права та обов’язки 
службовців (норми трудового та адміністративного права); поря-
док оподаткування, матеріального стимулювання (трудове і фі-
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нансове); оплату праці, соціальне страхування, сумісництво (тру-
дове право); юридичну відповідальність тощо. 

Державного службовця можна визначити як особу, яка, по-
перше, здійснює професійну діяльність на посаді, визначеній 
структурою і штатним розкладом, як первинна структурна оди-
ниця державного органу та його апарату, на яку покладено вста-
новлене нормативними актами коло службових повноважень що-
до практичного виконання завдань і функцій держави; по-друге, 
виконує організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі фу-
нкції; по-третє, отримує заробітну плату за рахунок державних 
коштів. 

У цілому службовці – це соціальна група, головним призна-
ченням якої є здійснення на платній основі певних, необхідних для 
суспільства функцій шляхом виконання конкретних завдань у 
відповідних органах, установах і організаціях. 

Відповідно, державні службовці – це група службовців, яка 
покликана служити державі, виконуючи відповідні державні 
функції. 

У сучасній літературі наводяться такі особливості держав-
них службовців: 
– вони обіймають посади в різних організаціях; 
– мають інтелектуальний характер праці; 
– не виробляють самостійно матеріальних цінностей, одночас-

но виконуючи специфічні завдання – організаційні, маркети-
нгові, дослідницькі тощо; 

– здійснюють владну діяльність і, відповідно, мають організацій-
но-розпорядчі та адміністративно-господарчі повноваження; 

– можуть вживати заходи владного примусу; 
– реалізують свої функції на оплатних засадах. 

Поняття “державний службовець” розглядають у широкому 
і вузькому розумінні. У першому випадку – це індивідуальний 
суб’єкт права, який здійснює функції державного управління не 
лише в органах державної влади, а й в інших державних органі-
заціях, установах, підприємствах. У вузькому розумінні держав-
ний службовець – це особа, яка займає певну посаду лише в орга-
нах державної влади. Для української системи державної служби 
прийнятним є другий підхід. 

Закон України “Про державну службу” чітко не визначає 
суб’єктів державної служби. Зі змісту статті 9 можна лише зроби-
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ти висновок, що до державних службовців Закон не зараховує 
Президента України, Голову Верховної Ради України та його за-
ступників, голів постійних комісій Верховної Ради України та їх-
ніх заступників, народних депутатів України, Прем’єр-міністра 
України, членів Кабінету Міністрів України, Голову та членів 
Конституційного Суду України, Голову та суддів Верховного Су-
ду України, Голову та арбітрів Вищого арбітражного суду Украї-
ни, Генерального прокурора України та його заступників. 

До державних службовців не належать також посади служ-
бовців державних підприємств, установ, зокрема ректор вузу, го-
ловний лікар, директор науково-дослідного інституту тощо. 

Поняття “державний службовець” можна характеризувати з 
трьох точок зору: державно-правової, адміністративно-правової 
та кримінально-правової. 

З державно-правової точки зору державний службовець 
представляє державу як усередині країни, так і зовні (у відноси-
нах з іншими державами, громадськими і недержавними органі-
заціями). Державний службовець є представником державної ад-
міністрації і всі свої дії здійснює від імені держави та за її дору-
ченням; держава ж, у свою чергу, веде контроль за діяльністю 
державного службовця і у відповідних випадках застосовує до 
нього засоби адміністративного примусу. 

З адміністративно-правової – державний службовець воло-
діє владними, організаційно-розпорядчими повноваженнями. Бу-
дучи представником держави, він застосовує юрисдикційні захо-
ди й повноваження, застосовує адміністративно-правові санкції. 

З кримінально-правової точки зору державний службовець – 
особливий суб’єкт кримінальної та адміністративної відповідально-
сті, оскільки він здійснює функції, які мають юридичні наслідки. 

 
 
 
2.2. Характеристика державних посад 

та їх класифікація 
 
Відповідно до Закону України “Про державну службу” поса-

довими особами є керівники і заступники керівників державних 
органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами 
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або іншими нормативними актами покладено здійснення органі-
заційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. 

В широкому розумінні посада – це визначена структурою і 
штатним розписом первинна структурна одиниця органу держав-
ної влади та його апарату, на яку покладено встановлене норма-
тивними актами коло службових повноважень. 

Основою посадової структуризації у системі державної слу-
жби є метод класифікації посад, який дає змогу встановити ран-
гову структуру та відповідні компенсаційні рівні для персоналу 
державної служби.  

Класифікація посад – це механізм визначення організації ро-
бочого процесу в установі (організації) на основі посадових 
обов’язків, повноважень, відповідальності та вимог до кваліфікації.  

Існує декілька підходів до розробки кваліфікаційних посад 
державних службовців. У міжнародній практиці в основу класи-
фікації державних службовців покладено два критерії: перший – 
визначення рангу посади, другий – визначення рангу особи. 

В Україні, США та деяких інших країнах використовують 
метод визначення рангу посади. Згідно з цим підходом посади 
класифікують відповідно до посадових обов’язків, що визнача-
ють ранг особи, яка обійме цю посаду, а також її матеріальне за-
безпечення. Класифікація посад – це засіб визначення обов’язків 
та умов відповідальності за посадою, ієрархії взаємовідносин у 
всіх структурах державної служби. 

Інший спосіб – визначення рангу особи – практикується у ба-
гатьох європейських країнах, зокрема у Німеччині, Франції, Ве-
ликій Британії. Тут визначається кваліфікація, навички, вміння та 
здібності особи, на основі чого їй присуджується відповідний 
ранг державної служби, який не залежить від посади, яку займа-
тиме даний службовець. За цими критеріями виділяються відпо-
відні групи державних службовців: вища, висока, середня, прос-
та. За такої системи вони не пов’язуються з видами виконуваної 
службовцем роботи. Подібна уніфікація державної служби дає 
змогу здійснювати переміщення державних службовців по службі 
з уникненням можливого зниження заробітної плати й усуває не-
здорову конкуренцію в боротьбі за вищі посади. 

Залежно від організаційно-правового рівня органу, який при-
ймає на роботу державного службовця, посади державних слу-
жбовців поділяють на сім категорій, кожна з яких займає певне 
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місце в структурі державного органу. Кожній із категорій посад 
може бути присвоєно один із трьох рангів згідно зі статтею 26 За-
кону України “Про державну службу” (табл. 2.1). 

 
Таблиця 2.1  

Класифікація посад державних службовців  
за категоріями та рангами 

 

Категорії 
та ранги 

Посади 

Перша 
категорія: 
1, 2, 3 ранги 
(0,1 % від числа 
державних служ-
бовців України) 
 

Посади голів державних комітетів, що не є 
членами Уряду України, голів інших центра-
льних органів державної виконавчої влади 
при Кабінеті Міністрів України, голів облас-
них державних адміністрацій, перших засту-
пників міністрів, перших заступників голів 
державних комітетів, що входять до складу 
Уряду, керівників адміністрації Президента 
України, Секретаріату Верховної Ради Украї-
ни та інші прирівняні до них посади. 

Друга 
категорія: 
3, 4, 5 ранги 
(0,4% від числа 
державних 
службовців 
України) 

Посади заступників керівника адміністрації 
Президента України, заступників керівника 
Секретаріату Верховної Ради України, засту-
пників керівника апарату Кабінету Міністрів 
України, керівників структурних підрозділів 
Секретаріату Верховної Ради України, секре-
таріатів постійних комісій Верховної Ради 
України, адміністрації Президента України, 
апарату Кабінету Міністрів України, радників 
та помічників Президента України, Голови 
Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 
України, заступників міністрів, заступників 
голів державних комітетів, які входять до 
складу Уряду, перших заступників, заступни-
ків голів комітетів та інших центральних ор-
ганів державної виконавчої влади при Кабіне-
ті Міністрів України, перших заступників го-
лів обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій та інші 
прирівняні до них посади. 
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Продовження таблиці
Третя 
категорія: 
5, 6, 7 ранги 
(2,1% від числа 
державних 
службовців 
України) 

Посади заступників керівників структурних 
підрозділів, завідуючих секторами, голо-
вних спеціалістів, експертів, консультантів 
адміністрації Президента України, Секрета-
ріату Верховної Ради України і апарату Ка-
бінету Міністрів України, заступників голів 
обласних, Київської та Севастопольської мі-
ських державних адміністрацій, голів ра-
йонних державних адміністрацій, начальни-
ків управлінь, самостійних відділів у складі 
міністерств та інших центральних органів 
державної виконавчої влади та інші прирів-
няні до них посади. 

Четверта 
категорія: 
7, 8, 9 ранги 
(17,5% від числа 
державних 
службовців 
України) 

Посади спеціалістів адміністрації Президен-
та України, Секретаріату Верховної Ради 
України і апарату Кабінету Міністрів Украї-
ни, заступників начальників управлінь, са-
мостійних відділів (підвідділів) міністерств 
та інших центральних органів державної ви-
конавчої влади, заступників голів районних 
державних адміністрацій, керівників управ-
лінь, відділів, служб обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адмі-
ністрацій та інші прирівняні до них посади. 

П’ята 
категорія: 
9, 10, 11 ранги 
(38,7% від числа 
державних 
службовців 
України) 

Посади спеціалістів міністерств, інших 
центральних органів державної виконавчої 
влади, заступників керівників управлінь, 
відділів, служб обласних, Київської та Сева-
стопольської міських державних адмініст-
рацій, спеціалістів апарату цих адміністра-
цій та інші прирівняні до них посади. 

Шоста 
категорія: 
11, 12, 13 ранги 
(38,7% від числа 
державних 
службовців 
України) 

Посади керівників управлінь, відділів, 
служб районних, районних у містах Києві та 
Севастополі державних адміністрацій, спе-
ціалісти управлінь, відділів, служб облас-
них, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій та інші прирівняні 
до них посади. 
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Закінчення таблиці
Сьома 
категорія: 
13, 14, 15 ранги 
(37,2% від числа 
державних 
службовців 
України) 

Посади спеціалістів районних, районних у 
містах Києві та Севастополі державних ад-
міністрацій, їх управлінь і відділів та інші 
прирівняні до них посади. 

На основі класифікації посад в органах державної влади за 
змістом і характером діяльності, способами призначення та на-
дання повноважень можна виділити такі типи посад, що існують 
у сфері державного управління: 
– політичні; 
– адміністративні; 
– патронатні. 

Політичні посади. Політичні посади обіймаються політич-
ними діячами, які забезпечують визначення та вироблення полі-
тики. Ці посади не відносять до категорій посад державних служ-
бовців, передбачених Законом України “Про державну службу”. 

До політичних посад відносять посади Президента України, 
Голови Верховної Ради України та його заступників, голів по-
стійних комісій Верховної Ради України та їхніх заступників, на-
родних депутатів України, Прем’єр-міністра України, членів Ка-
бінету Міністрів України, Голови та членів Конституційного Су-
ду України, Голови та суддів Верховного Суду України, Голови 
та арбітрів Вищого арбітражного суду України, Генерального 
прокурора України та його заступників, голови Центральної ви-
борчої комісії, Рахункової палати, Національного банку, Антимо-
нопольного комітету, Фонду державного майна, Державного ко-
мітету з телебачення та радіомовлення, Комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, голови обласної державної адміністрації. 

Адміністративні посади. До таких належать інші посади ке-
рівників, заступників керівників та спеціалістів, крім політичних і 
патронатних посад. Вони в установленому порядку віднесені до 
відповідних посад державних службовців. Особи, які їх займа-
ють, повинні зберігати інституційну пам’ять, організаційний до-
свід, забезпечувати стабільну роботу органів державної влади 
відповідно до законодавства. Зміна керівників, структури та під-
порядкування органів державної влади не може бути підставою 
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для звільнення з посад державних службовців, які займають ад-
міністративні посади в органах державної влади. 

Патронатні посади. Патронатні посади є допоміжними до 
того чи іншого політичного лідера. До таких посад віднесені по-
сади, на які самостійно добирають та приймають осіб керівники 
органів державної влади, починаючи від глави держави і закін-
чуючи керівниками місцевих органів влади. Це посади радників, 
консультантів, помічників, прес-секретарів та інші посади, пе-
редбачені штатним розписом для організаційного та інформацій-
но-аналітичного забезпечення діяльності керівників органів дер-
жавної влади.  

На посади патронатної служби відповідні керівники мають 
право самостійно добирати та приймати осіб поза конкурсом. Ра-
зом з тим посади патронатної служби в установленому порядку 
мають належати до відповідних категорій посад державних слу-
жбовців. У разі необхідності на посади патронатної служби кері-
вник може призначати на умовах контракту осіб, які не набува-
ють статусу державних службовців. 

У державному апараті та органах місцевого самоврядування 
виділяють п’ятирівневу класифікацію державних посад: 
1. Політико-державний рівень: Президент України, Голова 

Верховної Ради України та його заступники, народні депута-
ти України, Прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри, 
Голови Конституційного, Верховного та Вищого господарсь-
кого судів, міністри, голови Центральної виборчої комісії, 
Рахункової палати, Національного банку, Антимонопольного 
комітету, Фонду державного майна, Державного комітету з 
телебачення та радіомовлення, Комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, Генеральний прокурор України. 

2. Координаційно-забезпечуючий рівень: керівники апаратів та 
структурних підрозділів адміністрації Президента України та 
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, Конституційно-
го, Верховного та Вищого арбітражного судів, патронатних 
служб та їх працівники. 

3. Адміністративно-державний рівень: заступники міністрів і 
керівники інших центральних органів виконавчої влади та їх 
працівники. 



 63 

4. Адміністративно-територіальний рівень: голови обласних та 
районних державних адміністрацій, територіальних структур 
центральних органів виконавчої влади та їх працівники. 

5. Адміністративно-представницький рівень: посади у виконав-
чих структурах органів місцевого самоврядування. 
 
 
 

2.3. Правовий статус державного 
службовця 

 
Правовий статус державного службовця – це сукупність 

прав, обов’язків, свобод, обмежень, відповідальності, що 
встановлені законами і гарантовані авторитетом держави. 

Адміністративно-правовий статус державного службовця 
характеризується наступним: 
– права та обов’язки встановлюються, як правило, у межах 

компетенції органів, у яких вони перебувають на державній 
службі; 

– діяльність державних службовців підпорядкована виконанню 
завдань, покладених на відповідний орган, і має офіційний 
характер; 

– службові права та обов’язки характеризуються єдністю, тоб-
то права одночасно є обов’язками, оскільки вони повинні ви-
користовуватися в інтересах служби, а обов’язки – правами, 
адже інакше обов’язки неможливо буде виконати; 

– законні приписи і вимоги державних службовців повинні ви-
конуватися всіма, кому вони адресовані; 

– здійснення службовцями своїх прав та обов’язків гарантуєть-
ся законодавством; 

– передбачено обмеження їхніх загальногромадянських прав з 
метою ефективності службової діяльності; 

– для них передбачені певні пільги, а також підвищена відпо-
відальність за здійснення правопорушень. 
Згідно із Законом “Про державну службу” основними 

обов’язками державних службовців є наступні: 
– додержання Конституції України та інших актів законодав-

ства України; 
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– забезпечення ефективної роботи та виконання завдань дер-
жавних органів відповідно до їх компетенції; 

– недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина; 
– безпосереднє виконання покладених на них службових 

обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних 
органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх ке-
рівників; 

– збереження державної таємниці, інформації про громадян, 
що стала їм відома під час виконання обов’язків державної 
служби, а також інформації, яка згідно з законодавством не 
підлягає розголошенню; 

– постійне вдосконалення організації своєї роботи та підви-
щення професійної кваліфікації; 

– сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і 
творчість у роботі. 
У разі отримання доручення, яке суперечить чинному зако-

нодавству, державний службовець зобов’язаний невідкладно в 
письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала до-
ручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити 
вищу за посадою особу. 

Крім обов’язків, кожен державний службовець має насту-
пні права: 
– користуватися правами і свободами, які гарантують громадя-

нам України Конституція і закони України; 
– одержувати від державних органів, підприємств, установ і 

організацій, органів місцевого та регіонального самовряду-
вання необхідну інформацію з питань, що належать до їх 
компетенції; 

– вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу 
службових повноважень за посадою службовця; 

– безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосу-
ються проходження ним державної служби, в необхідних ви-
падках давати особисті пояснення; 

– на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе став-
лення до себе з боку керівників, співробітників і громадян; 

– на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, 
який йому присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи; 

– вимагати службового розслідування з метою зняття безпідс-
тавних, на думку службовця, звинувачень або підозри; 
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– на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної ро-
боти умови праці; 

– на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу; 
– захищати свої законні права та інтереси у вищих державних 

органах та у судовому порядку. 
У процесі проходження державної служби державний служ-

бовець не має права: 
– займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо або 

через посередників, крім випадків, передбачених чинним за-
конодавством, або бути повіреним третіх осіб у справах дер-
жавного органу, де він працює; 

– виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, ви-
кладацької, творчої діяльності, а також медичної практики); 

– сприяти, використовуючи своє службове становище, фізич-
ним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької 
діяльності з метою одержання за це винагороди у грошовому 
чи іншому вигляді; 

– самостійно або через представника входити до складу керів-
них органів підприємства, господарських товариств тощо, 
організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють 
підприємницьку діяльність; 

– приймати подарунки чи послуги від фізичних або юридичних 
осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю; 

– брати участь у страйках чи вчиняти інші дії, що перешко-
джають нормальному функціонуванню державного органу. 
Інші обмеження, пов’язані з проходженням державної служ-

би окремими категоріями державних службовців, встановлюють-
ся виключно законодавчими актами України. 

Конкретні обов’язки та права державних службовців визна-
чаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і відо-
бражаються у посадових положеннях та інструкціях, що затвер-
джуються керівниками відповідних державних органів у межах 
закону та їх компетенції. 

Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в 
державному органі та його апараті особи, які: 
– визнані у встановленому порядку недієздатними; 
– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади; 
– у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядкова-

ні або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками; 
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– в інших випадках, встановлених законодавством. 
Регламентування прав та обов’язків державного службо-

вця здійснюють за допомогою: 
– типового довідника професійно-кваліфікаційних характеристик; 
– посадових інструкцій; 
– положень про організаційний підрозділ; 
– контрактів; 
– спеціальних правил поведінки і трудового розпорядку; 
– планів (графіків виконання робіт); 
– разових термінових завдань керівників. 

Основним документом, який використовується у практичній 
діяльності для регламентації повноважень державних службов-
ців, є посадова інструкція. Посадова інструкція – це документ, 
що визначає підпорядкованість державного службовця, його 
конкретні завдання та обов’язки, права та відповідальність. 

Посадові інструкції розробляються, як правило, на посади за-
ступників керівників підрозділів і спеціалістів, передбачених 
штатним розкладом відповідного органу виконавчої влади. За-
тверджуються посадові інструкції керівником органу виконавчої 
влади або, за його дорученням, його заступниками. У цьому до-
кументі мають бути чітко окреслені місце та роль державного 
службовця в діяльності підрозділу, межі його повноважень і від-
повідальності за такою структурою: загальна частина, завдання та 
обов’язки, права, відповідальність. 

Стаття 38 Закону України “Про державну службу” визначила 
засади юридичної відповідальності державних службовців, встано-
вивши, що особи, винні в порушенні законодавства про державну 
службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відпові-
дальність згідно з чинним законодавством. До державних службов-
ців застосовуються такі види юридичної відповідальності: 
– матеріальна (статті 130, 133 Кодексу законів про працю 

України); 
– дисциплінарна (ст. 14 Закону України “Про державну служ-

бу”); 
– адміністративна і кримінальна (ст. 16 Закону “Про державну 

службу”, Закон “Про боротьбу з корупцією”), а також про 
звільнення з державної служби за порушення Присяги дер-
жавного службовця (п. 6 ст. 30 Закону “Про державну служ-
бу”).  
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Дисциплінарна відповідальність настає при порушенні 
державним службовцем обов’язків додержання дисципліни праці, 
правил внутрішнього розпорядку органу державної влади, за не-
виконання або недостатнє виконання службових обов’язків. 

Дисциплінарні стягнення відповідно до статті 14 Закону 
“Про державну службу” застосовуються до державного службов-
ця за невиконання чи неналежне виконання службових 
обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обме-
жень, пов’язаних із проходженням державної служби, а також за 
вчинок, який ганьбить його як державного службовця або дис-
кредитує державний орган, у якому він працює. 

Крім цього, підставою для дисциплінарної відповідальності є 
правопорушення (дисциплінарний проступок), тобто вчинення 
державним службовцем провини по службі – порушення (неви-
конання) службових обов’язків, правил внутрішнього розпорядку 
органу державної влади, наказів посадових осіб, вимог законода-
вчих актів, якщо це не передбачено кримінальним законодавст-
вом як злочин і не тягне за собою відповідальності в криміналь-
ному порядку. 

Дисциплінарна відповідальність державних службовців реа-
лізується через: 
– дисциплінарні стягнення, що передбачені чинним законодав-

ством про працю України; 
– попередження про неповну службову відповідність; затримку 

до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призна-
ченні на вищу посаду. 
Розрізняють два види дисциплінарної відповідальності: 

1. Загальну, яку несуть працівники за невиконання або за нена-
лежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених 
трудовим договором і правилами внутрішнього трудового 
розпорядку (порядок притягнення державного службовця до 
загальної дисциплінарної відповідальності регламентується 
Кодексом законів про працю, ст. 147-152). 

2. Спеціальну, яка відрізняється колом посадових осіб, до яких 
дисциплінарна відповідальність застосовується, і порядком 
оскарження. 
Дисциплінарна відповідальність військовослужбовців, осіб 

начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, 
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прокурорів, суддів, працівників митної служби настає згідно зі 
спеціальними статутами. 

Адміністративна відповідальність настає за невиконання 
або неналежне виконання своїх обов’язків, тобто за здійснення 
адміністративного правопорушення. Це вид юридичної відпові-
дальності, що реалізується у формі адміністративного стягнення, 
передбаченого Кодексом України про адміністративні правопо-
рушення, яке може реалізовуватися через: попередження; штраф; 
оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 
безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; 
конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпо-
середнім об’єктом адміністративного правопорушення, грошей, 
отриманих внаслідок вчинення адміністративного правопору-
шення; виправні роботи; адміністративний арешт. 

Адміністративна відповідальність настає: 
– за порушення встановлених загальнообов’язкових правил 

власними діями державних службовців, у тому числі непра-
вомірними вказівками, виконуючи які, підпорядковані їм 
працівники порушують встановлені правила; 

– за невжиття заходів щодо забезпечення виконання правил 
іншими особами, якщо забезпечення їх дотримання входить 
до кола обов’язків державного службовця. 
Порушення державним службовцем вимог декларування до-

ходів тягне за собою відповідальність згідно зі статтею 9 Закону 
“Про боротьбу з корупцією”. Зокрема, неподання або подання 
неповних чи неправдивих відомостей про доходи й зобов’язання 
фінансового характеру тягне за собою адміністративну відповіда-
льність у вигляді штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти не-
оподаткованих мінімумів доходів громадян і звільнення з посади 
чи інше усунення від виконання державних функцій, а також є 
підставою для відмови у призначенні на посаду та позбавлення 
права балотуватися у депутати або на виборні посади в державні 
органи. 

Неподання або невчасне подання державним службовцем 
повідомлення про відкриття валютного рахунку в іноземному ба-
нку тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді 
штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподаткованих мі-
німумів доходів громадян і звільнення з посади чи інше усунення 
від виконання державних функцій. 
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Кримінальна відповідальність державних службовців на-
стає за так звані службові злочини, які за характером та проявом 
порушень поділяються на три види: 
– порушення повноважень: невиконання (неналежне виконан-

ня) повноважень (недбалість, бездіяльність); 
– перевищення повноважень: вчинення службовою особою акту, 

на який вона не мала законної влади, вихід за межі такої або не-
дотримання відомих форм, процедур (одноосібне вирішення 
справи, яка повинна вирішуватися колегіально, або вчинення 
дій, які ніхто не має права здійснювати чи дозволяти тощо); 

– вчинення акту, що входить до повноважень, але з метою, яку 
не передбачає закон (зловживання владою або службовим ста-
новищем, хабарництво, посадова підробка документів тощо). 
Кримінальна відповідальність згідно зі ст. 3 Кримінального 

кодексу визначає офіційно поведінку як злочин, а людину, яка 
його скоїла, – злочинцем. За частиною 1 Конституції України 
особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути 
піддана покаранню, доки її вину не буде доведено в законодавчо-
му порядку і встановлено обвинувачувальним вироком суду. 

 
 
 

2.4. Порядок проведення службового 
розслідування 

 
Службове розслідування – це процес перевірки виконання 

службових обов’язків державним службовцем з метою 
обґрунтування висунутих стосовно нього звинувачень. 

Передумовою проведення службового розслідування сто-
совно державного службовця є: 
– невиконання або неналежне виконання службових 

обов’язків, перевищення повноважень, що призвело до люд-
ських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну 
шкоду громадянинові, державі, підприємству, установі, ор-
ганізації чи об’єднанню громадян; 

– недотримання законодавства про державну службу, боротьбу 
з корупцією та порушення службової етики; 
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– вимога державного службовця про зняття безпідставних, на 
його думку, звинувачень або підозри. 
За анонімними повідомленнями, заявами та скаргами служ-

бове розслідування не проводиться. 
Рішення щодо проведення службового розслідування 

приймається вищими посадовими особами України, першим віце-
прем’єр-міністром України, керівником державного органу (по-
садовою особою), котрий призначив на посаду державного служ-
бовця, стосовно якого має проводитися службове розслідування, 
керівником органу, в якому працює державний службовець. 

Головна державна служба України (Головдержслужба) може 
проводити службові розслідування за дорученням вищих посадо-
вих осіб України та першого віце-прем’єр-міністра України, а у 
разі безпосереднього звернення до Головдержслужби державного 
службовця рішення щодо проведення службового розслідування 
приймається керівником Головдержслужби. 

Рішенням щодо проведення службового розслідування ви-
значається голова комісії з проведення службового розслідуван-
ня, інші члени комісії, мета і дата початку та закінчення службо-
вого розслідування. Термін службового розслідування не може 
перевищувати двох місяців. 

Якщо рішення про проведення службового розслідування 
прийнято вищими посадовими особами України, першим віце-
прем’єр-міністром України, склад комісії з проведення службово-
го розслідування, мета і дата початку та закінчення службового 
розслідування визначаються керівником державного органу, яко-
му доручено проведення службового розслідування. У цьому ви-
падку воно повинно бути проведене у термін, визначений поса-
довою особою, яка прийняла рішення про це. 

До участі у проведенні службового розслідування не повинні 
залучатися посадові особи державного органу, якщо обставини свід-
чать про їхню особисту зацікавленість у результатах розслідування. 

Службове розслідування проводиться з відстороненням держа-
вного службовця від виконання повноважень за посадою або без 
такого відсторонення. Рішення про відсторонення приймається за 
поданням голови комісії з проведення службового розслідування 
керівником державного органу, в якому працює службовець. 

За державним службовцем на час відсторонення від вико-
нання повноважень за посадою зберігається заробітна плата. 
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Керівник державного органу (посадова особа), за рішенням 
якого затверджено склад комісії з проведення службового розслі-
дування, контролює роботу цієї комісії і у разі потреби дає 
обов’язкові для виконання доручення. 

Члени комісії з проведення службового розслідування несуть 
персональну відповідальність згідно із законодавством за повноту, 
всебічність та об’єктивність висновків службового розслідування й 
нерозголошення інформації, що стосується цього розслідування. 

Членам комісії надається право: 
– отримувати від державних службовців та інших працівників 

державного органу, де працює особа, стосовно якої прово-
диться службове розслідування, усні чи письмові пояснення, 
консультації спеціалістів з питань службового розслідування; 

– ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні до-
кументи, у разі потреби знімати з них копії та долучати їх до 
матеріалів службового розслідування; 

– отримувати та збирати згідно із законодавством інформацію, 
пов’язану зі службовим розслідуванням, від інших юридич-
них та фізичних осіб на підставі запиту керівника державно-
го органу (посадової особи), який призначив службове роз-
слідування, або керівника державного органу, якому доруче-
но проведення службового розслідування. 
Особа, стосовно якої проводиться службове розслідування, 

має право в будь-який момент узяти в ньому участь, пояснювати 
факти, робити заяви, подавати відповідні документи і порушува-
ти клопотання про залучення нових документів, вимагати додат-
кового вивчення пояснень осіб, причетних до справи. 

За результатами службового розслідування члени комісії 
складають акт, у якому зазначаються: 
– факти і суть звинувачень або підозри, які стали підставою 

для проведення службового розслідування, посада, прізвище, 
ім’я та по батькові, рік народження, освіта, термін служби у 
державному органі і перебування на займаній посаді особи, 
стосовно якої проведено службове розслідування; 

– висновки службового розслідування, обставини, що 
пом’якшують або обтяжують відповідальність, причини та 
умови, що призвели до порушення, вжиті або запропоновані 
заходи для їх усунення чи обставини, що знімають з держав-
ного службовця безпідставні звинувачення або підозру; 
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– члени комісії мають право викласти свою думку, про що до 
акта додається відповідний документ. 
Акт службового розслідування підписується членами комісії 

та подається в одному примірнику на розгляд керівника держав-
ного органу (посадової особи), який призначив службове розслі-
дування. 

Перед поданням на розгляд з актом службового розслідуван-
ня ознайомлюється державний службовець, стосовно якого про-
водилося розслідування. 

На вимогу керівника державного органу (посадової особи), 
якому доручено проведення службового розслідування, голови або 
членів комісії чи державного службовця, стосовно якого проводи-
лося розслідування, акт повинен розглядатися в їх присутності. 

За результатами розгляду керівник державного органу (поса-
дова особа), який прийняв рішення про проведення службового 
розслідування, приймає в десятиденний термін відповідне рішен-
ня, з яким ознайомлюється державний службовець. 

За матеріалами службового розслідування державний служ-
бовець може бути притягнутий до відповідальності згідно із за-
конодавством. 

Рішення за результатами службового розслідування може бу-
ти оскаржено державним службовцем згідно із законодавством. 
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Контрольні питання 
1. Дайте визначення поняттю “державний службовець”. У 

чому його відмінність від терміна “службовець”? 
2. Охарактеризуйте поняття “державний службовець” з 

трьох точок зору: державно-правової, адміністративно-
правової та кримінально-правової. 

3. Чи є Президент України державним службовцем? До якої 
категорії державних посад його відносять? 

4. Що означає поняття “посадова особа”? 
5. Чи є обмеження, пов’язані з перебуванням державного слу-

жбовця на посаді? 
6. В чому полягають особливості класифікації державних 

службовців в Україні? 
7. В чому відмінність політичних посад державних службовців 

від адміністративних? 
8. Дайте визначення поняття “патронатна посада”. 
9. В чому полягає правовий статус державного службовця? 
10. Охарактеризуйте права та обов’язки державних службовців. 
11. Що таке “посадова інструкція”? 
12. Розкрийте зміст кримінальної відповідальності державного 

службовця. 
13. Який механізм реалізації кримінальної відповідальності? 
14. В чому полягає дисциплінарна відповідальність державного 

службовця? 
15. У яких випадках проводиться службове розслідування і який 

його механізм? 
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