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АНОТАЦІЯ 

 

Титаренко М.В. Стимули у службовому праві України: питання теорії 

та практики. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 (Право). – Запорізький національний університет, 

Запоріжжя, 2020.  

Проведено системний аналіз стимулів у службовому праві України, 

виокремлено проблеми у їх правовому регулюванні та правозастосовчій 

практиці, визначено перспективи їх удосконалення з наданням пропозицій з 

вирішення виявлених проблем. 

Досліджено та узагальнено положення правової доктрини щодо 

розуміння службового права, місця і ролі його у системі права та 

запропоноване авторське розуміння службового права як сфери 

об’єктивізації стимулів.  

На основі існуючих доктринальних положень запропоновано 

авторський підхід до розуміння стимулів у службовому праві як закріплених 

у нормах службового права засобів впливу на поведінку суб’єктів публічно-

службових правовідносин шляхом спонукання до активної правомірної 

суспільно-корисної службової діяльності із надання додаткових можливостей 

різного характеру для забезпечення реалізації та захисту, перш за все, 

публічних інтересів в цілому та інтересів суб’єктів публічно-службових 

правовідносин зокрема. Виокремлено їх ознаки та надано класифікаційний 

розподіл стимулів у службовому праві з використанням кількох критеріїв, 

серед яких, джерело права, в якому закріплюються; особливості правового 

регулювання правових засад; суб’єкт застосування; структурний елемент 

норми права, в якому фіксуються; характер правового впливу на службовця; 

ступінь узагальненості дії; об’єкт стимулювання, час безпосередньої дії; 

обсяг; специфіка процедури; специфіка оформлення застосування; ступінь 

централізації процедури; різновид публічної служби; зміст; безпосередній 
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зв'язок із професійною службовою діяльності особи.  

Доведено, що з’ясуванню реального змісту стимулів у службовому 

праві сприяє і їх мета як спонукання (мотивація) до активної правомірної 

поведінки, забезпечення правопорядку, дисципліни, законності, 

упорядкування та захисту суспільних відносин, створення умов для 

задоволення потреб і інтересів особи і суспільства в цілому (загальна мета), 

як спонукання публічних службовців до активної правомірної ініціативної 

поведінки й утримання від протиправних діянь при виконанні професійних 

обов’язків під час публічно-службової діяльності з метою задоволення 

публічних інтересів та своїх потреб та інтересів, безпосередньо пов’язаних із 

відповідною діяльністю (спеціальна мета). Зазначено, що стимули у 

службовому праві виконують ряд функцій, серед яких: загально-соціальні 

(мотиваційна, контрольна, інформаційна, ідеологічна, виховна, гарантуюча) й 

спеціально-юридичні (регулятивна та охорона), які взаємодоповнюють одна 

одну зумовлюють багатофункціональність стимулів у службовому праві. 

Запропоновано розгляд стимулів у службовому праві як єдиної 

системи, що складається із елементів (окремих різновидів стимулів у 

службовому праві), які за рахунок внутрішніх та зовнішніх зв’язків, 

зумовлюють існування відкритої, мобільної, динамічної єдності, яка й 

свідчить про реальний ресурс стимулів у службовому праві. 

Проаналізовано та охарактеризовано окремі різновиди стимулів у 

службовому праві, виділено проблемні питання у правовому регулюванні їх 

засад та практиці їх використання.  

Доведено, що стимулювання у публічно-службовій діяльності варто 

розглядати як стадійну адміністративну процедуру й виокремлювати 

наступні її стадії: 1) порушення, 2) розгляд, 3) вирішення справи та 

прийняття акту, 4) виконання, 5) оскарження, 6) відмову, 7) позбавлення, де 

перші чотири є основними, а три останні – додатковими, кожна з яких 

включає етапи, дії, коло суб’єктів, безпосередньо мету, завдання. Задля 

уніфікації засад стимулювання у публічно-службовій діяльності 
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запропоновано згрупувати їх у окремому розділі Адміністративно-

процедурного кодексу України (розділ «Стимулювання як вид 

адміністративної процедури»), узгодивши зі змістом положень розділу 

«Стимули» Службового кодексу України. 

Доведено, що стимулювання у службовому праві варто розглядати в 

якості різновиду адміністративної процедури, який, поряд із загальними 

ознаками адміністративної процедури, а саме: врегулювання нормами 

службового права як підгалузі адміністративного права; різноваріативність та 

багато чисельність джерел фіксації нормативних засад; обов’язкова участь 

суб’єкта публічної адміністрації; публічно-службові відносини як сфера 

об’єктивізації; персоніфікований характер; спрямованість на забезпечення 

реалізації права публічного службовця бути відзначеним за певні результати 

своєї службової діяльності задля публічних інтересів або ж отримати певні 

блага, безпосередньо пов’язані із специфікою проходження окремих видів 

публічної служби; стадійність; безспірний характер, містить специфічні, які й 

обумовлюють його унікальність – специфіка підстави виникнення – дії, 

результати службової діяльності особи, набуття особливого статусу тощо, 

цільова ретроперспективна спрямованість (оцінка результату й спонукання 

до правомірної «особливої» діяльності на майбутнє; переважно 

диспозитивний спосіб врегулювання дій уповноваженого суб’єкта – суб’єкта 

стимулювання; широкі можливості різних суб’єктів ініціювання процедури; 

відсутність «жорсткої» примусової гарантованості здійснення процедури. 

Визначено, що саме завдяки унікальному поєднанню загальних та особливих 

ознак, стимулювання у службовому праві є безспірною, такою, що 

ініціюється переважно суб’єктом публічної адміністрації, однак позбавленої 

ознак «втручальності» переважно простою, хоча й із можливим залученням 

«суб’єктів, що сприяють», правонадавальною із можливою внутрішньою або 

зовнішньою спрямованістю (залежні від виду стимулу) адміністративною 

процедурою. 

На підставі узагальненого аналізу досвіду зарубіжних країн, доведено, 
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що у законодавстві, яке регламентує засади публічної (окремих її різновидів) 

служби, передбачено можливість застосування щодо публічних службовців 

стимулів за результатами оцінювання їх службової діяльності, превалювання 

матеріальних, або ж змішаних різновидів стимулів, хоча в наявності й 

нематеріальні види стимулів (щоправда, їх не можна вважати домінуючими 

або ж єдино можливими, за винятком деяких зарубіжних країн). Доведено, 

що слушним виглядає досвід зарубіжних країн у цьому питанні для України 

у аспекті різноваріативності стимулів й особливо щодо змішаних видів 

стимулів, зорієнтованих на публічне визначення заслуг публічних 

службовців, підвищення їх авторитету, самооцінки, а також матеріальну 

винагороду за ініціативність, сумлінність, інноваційність, результативність їх 

службової діяльності із одночасним спонуканням до максимальної реалізації 

свого ресурсу у майбутньому. Сформульовано висновок про те, що саме 

поєднання моральних та матеріальних засад стимулювання, а також 

абсолютна визначеність їх правових засад виглядає вдалим для забезпечення 

адекватного реагування на будь-які прояви заслуг публічних службовців, а 

отже й превалюючим при запозиченні у нормотворчості та правозастосуванні 

в Україні.  

Запропоновано шляхи подолання виявлених недоліків, визначено та 

сформульовано пропозиції змін до чинного законодавства, обґрунтовано 

доцільність їх врахування суб’єктами нормотворчої діяльності. Практичне 

значення результатів визначається, зокрема, можливістю використання 

основних положень, висновків та рекомендацій, висловлених в роботі, у 

правотворчості – шляхом внесення змін до Законів України, нормативних 

актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів 

виконавчої влади тощо. 

Положення дисертаційного дослідження можуть бути також 

використані в правозастосуванні – у діяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування. У навчальному процесі результати 

дослідження можуть бути використані шляхом використання основних 
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положень роботи при проведенні семінарських і практичних занять та 

підготовці відповідних матеріалів, зокрема у формі схем і таблиць, для 

навчальної літератури та навчально-методичних матеріалів. У науково-

дослідній сфері результати можливо використати шляхом проведення 

подальших досліджень ресурсу стимулів у службовому праві, в т.ч. й у межах 

проблематики службового права в цілому.  

Ключові слова: службове право, стимули, різновиди, мета, завдання, 

функції, система, матеріальні стимули, особисті стимули, змішані стимули, 

стимулювання, адміністративна процедура, стадії, зарубіжне законодавство, 

запозичення. 

 

 

ANNOTATION 

 

Tytarenko M. V. Incentives in the public service law of Ukraine: theoretical 

and practical issues. – Scientific qualification work printed as manuscript.   

Dissertation submitted with a view to obtaining the degree of Doctor of 

Philosophy in specialty 081 (Law). – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2020.  

Incentives in the public service law of Ukraine were systematically 

analyzed, which made it possible to identify problems concerning their legal 

regulation and enforcement. The perspectives for their improvement were outlined 

alongside with proposal to solve the identified issues.   

The provisions of legal doctrine regarding the interpretation of public service 

law and its place in the system of law were studied and summarized. As a result, it 

was proposed that the public service law be understood as a sphere of 

objectivization of incentives.    

Drawing upon the doctrinal provisions, the author interprets incentives in the 

public service law as ways to influence the behavior of the subjects of public 

service relations enshrined in the rules and regulations of the public service law.  
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This can be achieved by encouraging their involvement in the active and legitimate 

socially valuable public administration activities in combination with providing 

additional opportunities of different nature for the realization and defense of, first 

and foremost, public interests in general and interests of the subjects of public 

service relations in particular. The characteristics of the incentives were specified 

and subsequently classified in accordance with several criteria. The criteria were as 

follows:  the source of law where the  relevant stimuli are enshrined; specific 

features of legal and regulatory frameworks; the subject of enforcement; the 

structural element of a legal norm where they are enshrined; the nature of legal 

implications for a public servant; the level of generality of an action;   the object of 

stimulation as well as its duration; the scope of incentives; special character of the 

procedure; particular characteristics of the execution of enforcement; the degree of 

centralization of the procedure; the type of public service; the content; a direct 

relation with a professional public service activity of an individual.  

It was shown that such purposes of incentives as stimulating (motivating) 

active and  legitimate behavior, ensuring   law and order as well as discipline,  

legitimacy, regulation and protection of social relations, creating conditions for 

meeting demands of individuals and society in general (general purpose),  

encouraging public servants to behave actively and take the legitimate initiative 

and refrain from illegal activities while on duty with a view to meeting the public 

interest along with the private needs and interests that are directly linked to their 

public service activity (special purpose) also contribute to a better understanding of 

the nature of incentives in the public service law.  The emphasis was made on the 

following functions of the incentives in the public service law: general and social 

function of motivation, control, information, ideology, education and security) and 

specific legal functions of regulation and protection. These roles are 

complementary and entail the multifunctionality of incentives in the public service 

law.    

It was proposed that incentives in the public service law should be seen as a 

unified system composed of the elements (specific types of incentives in the public 
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service law) that rely on internal as well as external relationships to ensure the 

functioning of an open, mobile and dynamic unity, which, in turn, reflects the real 

source of stimuli in the public service law.   

Selected types of incentives were analyzed and described, with the focus on 

the problematic issues of their legal regulation and practical application.  

It was proved that stimulation in the public service sphere should be 

considered as a stadial administrative procedure that covers the following stages: 

1) initiation, 2) judicial proceeding, 3) judgement and the court’s official 

pronouncement, 4) execution, 5) appeal, 6) refusal, 7) withdrawal. That said, the 

first four stages are the main ones, whereas the other three are additional. Each 

stage includes specific phases, actions, circles of subjects, goals and tasks. In order 

to standardize regulatory framework for stimulation in the public service activity, it 

was suggested that relevant incentives be grouped under a separate section in the 

Code of Administrative Proceedings of Ukraine (chapter “Stimulation as an 

administrative procedure”) by harmonizing them in conformity with chapter 

“Incentives” of the Code of Conduct for Public Servants of Ukraine.    

Stimulating in the public service law should be regarded as a type of 

administrative procedure since they share such common features as regulation 

through the norms of the public service law which is a sub-branch of the 

administrative law, multivariance and multiplicity of sources to enshrine their 

principles; mandatory participation of a subject of the public administration,      

civil service relations as a sphere of objectivization, personalized nature, focus on 

realising the right of a public servant to be rewarded for certain results of his civil 

service  in the public interest or to obtain certain benefits associated with particular 

types of civil service, stadiality  and conclusiveness. However, there are some 

specific characteristics that make the public service law unique due to the special 

nature of its accrual.  They include  actions and results of the civil service of an 

individual, obtaining a special status and alike, retroperspective focus (assessment 

of results and impetus to the legitimate “particular” activity in the future; 

predominantly dispositive regulation of the actions of the authorized subject of 
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stimulation; broad opportunities to different subjects for initiating the procedure; 

absence of “strict” and compulsory enforcement of the procedure.  It is the unique 

combination of general and specific characteristics that makes stimulation in the 

public service law a conclusive and entitling administrative procedure with the 

potential of both internal and external development (depending on the type of an 

incentive), which is initiated mainly by a subject of public administration and can 

be described as being simple and lacking the signs of interference despite the fact 

that involvement of “subjects who facilitate” is still possible.    

The findings of the conducted general analysis of the experience of other 

countries suggest that the legislation which regulates public administration (certain 

types of it) provides for the possibility of using incentives with regard to public 

servants depending on the results of their performance appraisal. It was also shown 

that material or mixed incentives prevail in such legislative systems, although there 

are some solidary stimuli available (however, the latter cannot be considered as 

dominant or the only possible ones, except for a few countries).  In addition, the 

experience of other countries proves useful to Ukraine in terms of the 

multivariance of incentives, especially in regard to the mixed stimuli aimed at the 

public recognition of the public servants’ achievements, enhancement of their 

authorities, boost of their self-confidence, and the material rewards as well to  

award their initiative, integrity and good performance in combination with 

stimulating  further maximization of  their resource.   Therefore, a conclusion was 

made that the combination of material and solidary incentives along with the 

consistent regulatory tools seems most appropriate for providing an adequate 

response to any display of public servants’ merits. Thus, this mix should prevail 

when borrowing for the subsequent use in the rule-making and law-enforcement 

practices in Ukraine.    

Based on the findings, some suggestions for overcoming detected 

weaknesses were made. These proposals included changes to the current legislation 

and necessity to be taken into account by the rule-makers.  The practical value of 

this research is in the applicability of its key findings, suggestions and 
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recommendations in the law-making process. This can be done by making changes 

in the laws of Ukraine, Normative Acts of the President of Ukraine, the Cabinet of 

Ministers of Ukraine, central bodies of executive power, etc.    

The findings of this dissertation can also be used in the enforcement 

proceedings conducted by public authorities and local self-government bodies. As 

for the educational process, the findings can help educators in designing materials 

for seminars, workshops, course books and teaching materials, especially for their 

graphical representation in the form of charts and tables. The prospects of scientific 

research include further studies of the resource of incentives in the public service 

law, including general aspects of the public service law.   

Key words: public service law, incentives, types, purpose, tasks, functions, 

system, material incentives, private incentives, mixed incentives, stimulation, 

administrative procedure, stages, foreign legislation, borrowings.  
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В сучасних умовах 

докорінного реформування державотворення та правотворення в Україні, 

нерозривно пов’язаного із змістовною, функціональною модифікацією 

публічної служби, актуальності набуває пошук таких засобів впливу на 

суб’єктів, уповноважених на виконання завдань держави та місцевого 

самоврядування, реалізацію та захист публічних інтересів, які б спонукали їх 

не лише до виконання своїх професійний обов’язків, а й підвищення 

ефективності та результативності своєї діяльності, були б адекватною 

реакцією на різні прояви новаціності, креативності останньої тощо. Роль 

таких засобів цілком логічно відіграють стимули, правові засади 

використання ресурсу яких визначаються нормами службового права. З 

огляду на суттєву модифікацію сучасних вітчизняних новаційних підходів 

щодо предмету, методу, місця і ролі службового права у системі 

національного права, істотного значення набувають питання, як 

безпосередньо пов’язані із службовим правом як сферою об’єктивізації таких 

стимулів, так й із унікальним ресурсом самих стимулів у службовому праві 

(ознаками, їх видовим розмаїттям, безпосередніми підставами, процедурним 

аспектом тощо); як його інституту, а отже й із формуванням новітнього 

такого, що враховує останні досягнення вітчизняної та зарубіжної правової, в 

т.ч. й галузевої доктрини, стратегічні пріоритети розвитку публічної служби 

в умовах євроінтеграції та глобалізації правових процесів, наукового базису 

для досконалого за змістом та ефективного у застосуванні законодавства (в 

т.ч. й кодифікованого) про публічну службу у аспекті закріплення засад 

використання ресурсу стимулів у їх вузькому розумінні. З огляду на 

унікальність категорії «стимул», підґрунтям для робот слугували праці з 

філософських, економічних, психологічних наук (праці О. Бегматова, Ю. 

Тихонравова, М. Карліна, О. Чумаченко, Н. Мазур, В. Клецького, В. Шпель 
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тощо), а також вітчизняних та зарубіжних вчених з теорії держави та права 

(роботи Ю. Тихомирова, А. Малька, С. Мірошник, І. Луценка, В. 

Красовської, Р. Калюжного, О. Лапка, Т. Пікуля, та ін.), вчених-

представників галузевих правових наук – цивільного (роботи С. Максименко, 

та ін.), трудового (роботи М. Дей, С. Венедіктова та ін.), земельного (роботи 

І. Іконицького та ін.), кримінального (праці В. Галкіна та ін.), 

адміністративного (праці В. Колпакова, Т. Коломоєць, О. Стрельченко, О. 

Дрозда, О. Миколенка, О. Кузьменко та ін.) права, як і фундаментальні 

положення наукових робіт, безпосередньо присвячених питанням 

службового права (наприклад, роботи Т. Аніщенко, Ю. Старилова, Д. 

Припутня, Ю. Битяка, Р. Мельника, С. Ківалова, Л. Біли-Тіунової, А. Шарої, 

Ю. Пирожкової, С. Федчишина, О. Гришковця та ін.).  

Проте, незважаючи на таке розмаїття наукових праць, безпосередньо 

присвячених проблематиці стимулам у службовому праві України 

комплексних фахових наукових робіт немає.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертаційна робота узгоджується зі Стратегією сталого розвитку 

«Україна-2020», схваленою указом Президента України від 12 січня 2015 

року № 5/2015. Зміст дослідження узгоджується з Національною стратегією у 

сфері прав людини, затвердженою Указом Президента України від 25 серпня 

2015 року № 501/2015 та зі Стратегічним планом діяльності НАДС на 2019-

2022 роки. Роботу виконано в рамках комплексних наукових проектів 

«Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та 

«Дослідження проблем адміністративного права в умовах глобалізаційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). Тема дисертаційного 

дослідження відповідає Основним науковим напрямам та найважливішим 

проблемам фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних, 

суспільних і гуманітарних наук на 2019-2023 рр., затвердженим Постановою 

Президії НАН України від 30 січня 2019 р. № 30 (п. 3.4.2.5, 3.4.2.21), 
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Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 2016-2020 роки 

(напрями: особливості регулювання у публічному праві; проблеми 

вдосконалення правового регулювання компетенції органів публічної влади; 

проблеми функціонування органів виконавчої влади та адміністративно-

правових відносин на сучасному етапі), включеним до Стратегії розвитку 

наукових досліджень Національної академії правових наук України на 2016-

2020 роки. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб на 

підставі узагальнення законодавства, аналізу вітчизняних, зарубіжних 

наукових, публіцистичних, довідникових, навчальних та інших джерел 

визначити сутність, характерні особливості, різновиди стимулів у 

службовому праві України, процедуру їх застосування, виокремити проблеми 

їх нормативно-правового закріплення й практичної реалізації, сформулювати 

пропозиції щодо вдосконалення чинного, розробки нового законодавства у 

цій сфері відносин та практики його застосування. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні задачі:  

̶ з’ясувати сутність, місце, роль у системі права та виділити 

специфіку службового права як сферу об’єктивізації стимулів; 

̶ визначити поняття, правову природу, ознаки стимулів у 

службовому праві України, відмежувати його від суміжних правових 

інститутів; 

̶ виділити критерії та здійснити кваліфікацію стимулів у 

службовому праві України; 

̶ виділити та охарактеризувати мету та функції стимулів у 

службовому праві України; 

̶ охарактеризувати стимули у службовому праві України як 

систему, виокремити її основні властивості, які зумовлюють її специфічний 

характер, довести її динамізм та відкритість; 

̶ виділити й дослідити різновиди стимулів у службовому праві, 



20 
 
проблемні аспекти їх нормативно-правового закріплення; 

̶ розглянути стимулювання у службовому праві України, як 

різновид адміністративної процедури, виокремити його специфіку, стадії, 

принципи; 

̶ узагальнити зарубіжний нормотворчий та правозастосовний 

досвід щодо використання ресурсу стимулів у службовому праві та 

обґрунтувати пропозиції щодо шляхів його запозичення в Україні; 

̶ визначити «базові» напрямки удосконалення ресурсу стимулів у 

службовому праві України, сформулювати обґрунтовані пропозиції й 

рекомендації, спрямовані на вдосконалення доктринального дослідження, 

правового регулювання та практики застосування стимулів у службовому 

праві України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

застосування стимулів у сфері службового права. 

Предметом дослідження є теорія та практика реалізації стимулів у 

службовому праві України. 

Методи дослідження. Методологічну основу становить сукупність 

загальних і спеціальних методів наукового пізнання, використання яких у 

взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети, обґрунтованість, 

достовірність отриманих результатів. Як основний загальнонауковий метод 

використовувався діалектичний метод наукового пізнання, завдяки якому 

здійснювалось дослідження стимулів у службовому праві як явища правової 

дійсності, його сутності, якісних змін у його формуванні (підрозділ 1.2). За 

допомогою історико-правового методу з’ясовано ґенезу доктринальних 

підходів щодо розуміння, сутності, службового права як сфери об’єктивізації 

стимулів, його місця і ролі у системі права (підрозділ 1.1). Метод логіко-

семантичного та логіко-юридичного аналізу дозволили сформулювати 

суміжний понятійний апарат (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3), сформулювати базові 

для дисертаційної роботи дефініції (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 3.1). Метод 

групування використано для класифікації, виокремлення ознак, 
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характеристики внутрішньої структури та взаємозв’язків системи стимулів у 

службовому праві України, ознак, стадій стимулювання у службовому праві 

України (підрозділи 1.2, 1.3), а методи моделювання, аналізу та синтезу – для 

розробки пропозицій щодо вдосконалення законодавства (підрозділи 2.1, 2.2, 

3.2). Метод порівняльно-правого аналізу використано для порівняння 

стимулів у службовому праві із суміжними правовими інститутами (підрозділ 

1.2), стимулювання з іншими видами адміністративних процедур (підрозділ 

2.2), особливостей зарубіжного досвіду правового регулювання застосування 

стимулів у службовому праві України (підрозділ 3.1), а моделювання та 

прогнозування – для формулювання пропозицій щодо удосконалення 

доктринального дослідження, правового закріплення та застосування 

стимулів у службовому праві України (підрозділ 3.2).  

Нормативною основою дослідження є Конституція України, Закони 

України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, 

постанови Верховної Ради України, накази Міністерства оборони України, 

накази Міністерства внутрішніх справ України, накази Служби безпеки 

України, накази Генерального прокурора України та інші нормативно-

правові акти, законодавство зарубіжних країн. В дослідженні враховано 

перспективне законодавство.  

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, політико-правова публіцистика, 

довідкові видання, статистичні матеріали тощо. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна 

одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є одним із перших у 

вітчизняній адміністративній науці цілісних комплексних досліджень, що 

присвячене стимулам у службовому праві України. В результаті проведеного 

дослідження сформульовано низку наукових положень й висновки, 

запропоновані особисто здобувачем, зокрема:  

уперше: 

̶ визначено та детально проаналізовано стимули у службовому 
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праві України як різновид стимулів у праві, як інститут службового права, 

запропоновано розглядати їх як закріплені у нормах службового права 

України засобів впливу на поведінку суб'єктів публічно-службових 

правовідносин шляхом спонукання до активної правомірної суспільно-

корисної службової діяльності із наданням додаткових можливостей різного 

характеру для забезпечення реалізації та захисту, перш за все, публічних 

інтересів в цілому та інтересів суб’єктів публічно-службових правовідносин 

зокрема; 

̶ запропоновано авторську класифікацію стимулів у службовому 

праві України із одночасним використанням різних критеріїв для з’ясування 

їх реального ресурсу, серед яких: заохочення, премія, цінний подарунок 

(подарунок), пільги та їх різновиди – привілеї та імунітети; 

̶ сформульовано низку конкретних пропозицій та рекомендацій, 

зорієнтованих на удосконалення теоретико-правових засад та практики 

застосування стимулів у службовому праві України, в тому числі й стосовно 

підготовки та внесення змін та доповнень до чинного законодавства; 

удосконалено: 

̶ теоретичні положення щодо поняття, характеристики окремих 

різновидів стимулів у службовому праві України, зокрема виділено їх 

специфічні ознаки, функції, мету, охарактеризовано їх співвідношення й 

взаємодію як елементів, які утворюють поряд із зв’язками, систему із усіма 

обов’язковими ознаками останньої; 

̶ наукові положення про стимулювання у службовому праві 

Україні як різновиду адміністративної процедури, якому, поряд із 

характерними для будь-якої адміністративної процедури, притаманні й 

специфічні ознаки, серед яких: специфіка підстави виникнення – дії, 

результати службової діяльності особи, набуття особливого статусу тощо, 

цільова ретроперспективна спрямованість (оцінка результату й спонукання 

до правомірної «особливої» діяльності на майбутнє; переважно 

диспозитивний спосіб врегулювання дій уповноваженого суб’єкта – суб’єкта 



23 
 
стимулювання; широкі можливості різних суб’єктів ініціювання процедури; 

відсутність «жорсткої» примусової гарантованості здійснення процедури, із 

виділенням його принципів (загальних та особливих), стадій; 

дістали подальшого розвитку: 

̶ теоретичні положення щодо розуміння службового права як 

підгалузі адміністративного права, його предмету, методів, визначення місця 

і ролі в системі сучасного національного права в аспекті поділу останнього 

на приватне та публічне, матеріальне та процедурне, регулятивне та 

охоронне; 

̶ наукові підходи щодо порівняльно-правового аналізу досвіду 

застосування стимулів до публічних службовців у зарубіжних країнах, 

обґрунтування доцільності запозичення лише позитивного, апробованого 

часом і практикою досвіду із урахуванням особливостей національної 

нормотворчості та правозастосування, зокрема щодо використання ресурсу 

різноманітних змішаних різновидів стимулів, уніфікації унормування підстав 

для застосування останніх із акцентом на нерозривний зв’язок їх із 

«заслугами», систематизації їх процедурних засад із обов’язковою фіксацією 

всіх стадій стимулювання у службовому праві. 

Практичне значення отриманих результатів. Основні положення, 

висновки та рекомендації, висловлені в роботі, можуть бути використані у: 

– правотворчості – шляхом внесення змін до Законів України, 

нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади тощо;  

– правозастосуванні – шляхом практичного втілення у діяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування;  

– навчальному процесі – шляхом використання основних положень 

роботи при проведенні семінарських і практичних занять та підготовці 

відповідних матеріалів, зокрема у формі схем і таблиць, для навчальної 

літератури та навчально-методичних матеріалів;  

– науково-дослідній сфері – результати роботи можливо використати 
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шляхом проведення подальших досліджень ресурсу стимулів у службовому 

праві, в т.ч. й у межах проблематики службового права в цілому. 

Особистий внесок здобувача. Наведені у дисертації положення, 

висновки і рекомендації є результатами, що ґрунтуються на власних 

дослідженнях, проведених з використанням існуючих наукових здобутків, на 

основі нормативних та емпіричних джерел. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження 

обговорювались на кафедрі адміністративного та господарського права 

юридичного факультету Запорізького національного університету, а також у 

рамках науково-практичних конференцій, серед яких: «Правова держава: 

історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 2018 

р.), «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації 

української держави» (м. Одеса, 2018 р.), «Запорізькі правові читання» (м. 

Запоріжжя, 2018 р.), «Публічна служба і адміністративне судочинство: 

виклики і здобутки» (м. Київ, 2018 р.), «Актуальні питання, проблеми та 

перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному 

просторі: національний та інтернаціональний аспект»(м. Монреаль, Канада, 

2018 р.), «Science and Society» (м. Гамільтон, Канада, 2018 р.), «Право, 

економіка та управління: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку» м. 

Одеса, 2018 р.), «Актуальні дослідження правової та історичної науки» (м. 

Тернопіль, 2018 р.), «Правова освіта та правова наука в умовах сучасних 

трансформаційних процесів» (м. Запоріжжя, 2018 р.), «Правове життя 

сучасної України» (м. Одеса, 2018 р.), «Science progress in European 

countries:new concepts and modern solution» (м. Штутгарт, Німеччина, 2019 р.), 

«Perspectives of Science and Education» (м. Нью-Йорк, США, 2019 р.), 

«Актуальні дослідження правової та історичної науки» (м. Тернопіль, 2019 

р.), «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення» (м. Харків, 2019 р.), «Запорізькі 

правові читання» (м. Запоріжжя, 2019 р.), «Правове життя сучасної України» 

(м. Одеса, 2019 р.), «Правовая культура в современном обществе» (м. 
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Могільов, Республіка Беларусь), «Development of Legal Science: Choice 

Mechanisms and Priorities Implementation» (м. Снина, Словаччина, 2019 р.), 

«Perspectives of World Science and Education» (м. Осака, Японія, 2019 р.), 

«Science progress in European countries: new concepts and modern solutions» (м. 

Штутгарт, Німеччина, 2019 р.), у Збірниках наукових праць студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2018» (м. Запоріжжя, 2018 р.). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації висвітлені у п’яти 

наукових статтях, які розкривають основний зміст дисертації, з них чотири – 

у наукових фахових виданнях України та одна стаття у періодичному 

науковому виданні зарубіжної країни, з наукового напряму, за яким 

підготовлено дисертацію, а також у тезах доповідей на 16 науково-

практичних конференціях та у 6 збірниках наукових праць. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 3 

розділів, які містять 7 підрозділів, висновків, списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 260 сторінок, у тому числі основного 

тексту – 182 сторінки. Список використаних джерел налічує 163 

найменувань. 

  



26 
 

РОЗДІЛ 1 СТИМУЛИ У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

 

1.1. Службове право як сфера об’єктивізації стимулів 

 

 

Перш за все слід почати із того, що у сучасній правовій науці питання, 

пов’язані із службовим правом, привертають увагу вчених-юристів, 

представників різних галузевих напрямів, однак і до цього часу залишаються 

дискусійними. Пов’язане це із тим, що і до цього часу немає однозначної 

відповіді на те, що представляє собою службове право? Як наслідок, немає 

загальновизнаної норми-дефініції. Окрім того, і до цього часу дискусійним у 

фаховому науковому середовищі залишається і питання, пов’язане із 

з’ясуванням місця службового права у системі сучасного національного 

права, а саме: чи воно є інститутом, підгалуззю чи все ж таки самостійною 

галуззю права. Приємно, що ці питання порушуються вченими-

представниками різних галузевих правових наук (перш за все, вченими-

адміністративістами та фахівцями у галузі трудового права), однак питання і 

досі залишається у полі їх запеклої наукової дискусії, а отже відрізняється 

науковою актуальністю та практичним значенням. Варто звернути на нього 

увагу і у контексті дослідження його як сфери об’єктивізації стимулів.  

Перш за все, слід зупинитися на використані самого терміну для його 

позначення. У сучасній правовій науці можна зустріти декілька термінів для 

його позначення, а саме: «службове право», «право служби», «право 

публічної служби», «право державної служби», «чиновницьке право» тощо. 

Так, наприклад, Р. Мельник, досліджуючи систему сучасного 

адміністративного права, в якості її елементу виокремлює «службове право» 

[1, с. 112–116]. Т.С. Аніщенко, поглиблено досліджуючи проблематику 

службового права, зазначає, що воно представляє собою самостійний 
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елемент Особливого адміністративного права, а саме «окрему галузь під 

назвою «Службове право»» [2, с. 87]. Т. Коломоєць, в контексті з’ясування 

місця і ролі цього правового утворення у системі адміністративного права, 

виокремлює його й пропонує його єдину назву – «службове право» [3, с. 132–

134]. Цікавими в аспекті пошуку оптимальної назви для відповідної 

сукупності правових норм виглядають наукові праці О. Гришковця та Ю. 

Старилова, посилання на які роблять майже всі вчені–юристи, які 

досліджують проблематику службового права. Так, зокрема, О. Гришковець 

однозначно зупиняється на доцільності використання для позначення 

відповідної сукупності правових норм терміну «службове право» [4], яке 

досить влучно охоплює всі специфічні ознаки предмету правового 

регулювання. При цьому він, аналізуючи генезу службового права у 

російській правовій науці, перш за все т.з. дореволюційного періоду, 

зазначає, що ще у наукових працях І. Тарасова, Л. Штейна можна знайти 

згадування про «право державної служби» (Staatsdienstrecht) [4, с. 43], а у 

працях Ф. Кокошкіна – «право службове» [4, с. 43], із різним підходом 

кожного вченого до деталізації своєї позиції щодо розуміння його предмету. 

Термін «службове право» пропонує використовувати для позначення 

відповідного правового утворення й Ю. Старилов [5]. Він же звертає увагу й 

на доцільність розмежування термінів «службове право» і «чиновницьке 

право», усуваючи помилкове їх ототожнення й механічне запозичення із 

термінологічного тематичного ряду, сформованого зарубіжними вченими-

юристами. Так, зокрема, термін «чиновницьке право» є дослівним 

перекладом терміну який використовується у німецькій правовій науці для 

позначення «правових норм, які регулюють відносини, пов’язані із правовим 

становищем чиновників, й представляють собою лише одну із складових 

«право публічної служби» [5, с. 307]. Останнє також включає «право 

службовців (не чиновників), а також працівників, які перебувають у системі 

публічної служби» [5, с. 307]. Отже, пропонується умовний поділ «права 

публічної служби» на три складові, лише однією із яких є «чиновницьке 
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право». Про це ж зазначає і Т. Коломоєць, аналізуючи наявні наукові фахові 

підходи до пошуку оптимального терміну для позначення сукупності 

правових норм, які регулюють відносини, безпосередньо пов’язані із 

організацією та функціонуванням публічної служби в Україні [3, с.133–134].  

Про це ж зазначає і Д. Припутень, виокремлюючи навіть у аспекті 

пошуку відповіді на це запитання умовно кілька етапів у ґенезі 

доктринального дослідження феномену «службове право» й обґрунтовуючи 

універсальний характер терміну «службове право» [6, с. 367-368]. 

Цілком логічним є формулювання тези про те, що термін «право 

державної служби», «право дипломатичної служби», «право муніципальної 

служби» та ін. є такими, що цілком логічно використовуються для 

позначення тих сукупностей правових норм, які регулюють відносини, 

пов’язані із окремими різновидами публічної служби. Відповідно їх неможна 

розглядати в якості синонімів для позначення тієї сукупності правових норм, 

які регулюють відносини, пов’язані із публічною службою в цілому. Отже 

співвідношення термінів «право публічної служби», а краще «службове 

право» та всіх інших, які безпосередньо «прив’язані до різновидів публічної 

служби», є такими: ціле і частини. Отже, «службове право» – це 

узагальнюючий термін, який цілком може використовуватися для позначення 

всієї сукупності правових норм, безпосередньо пов’язаних із публічною 

службою в цілому.  

Чому саме «службове»? Чому саме це слово використовується у назві 

відповідної сукупності правових норм? Використання словосполучення 

«службове право» дозволяє зробити акцент на специфіку предмету правового 

регулювання відповідного елементу системи права – «службова діяльність 

особи, яка має публічну спрямованість», «діяльність особи, яка наділена 

відповідними публічно-владними повноваженнями задля служіння 

публічним інтересам» [7, с. 217]. Тобто, «служіння» особи публічним 

інтересам як основне цільове спрямування такої – основна специфічна ознака 

такої діяльності особи, «… це відносини всередині системи публічною 
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адміністрації … чи інших владних систем … насамперед задовольняється 

публічний інтерес…» [8, с. 18]. Саме тому цілком можна зробити уточнення 

у формуванні терміну для позначення відповідної сукупність правових норм 

й запропонувати «публічне службове право» (такий аналог використовується 

й у німецькій правовій науці) [5, с.307]. Саме складова терміну «публічне» 

дозволяє усунути ту дискусію, яка вже протягом тривалого часу існує у 

середовищі вітчизняних вчених-юристів, які представляють науку 

адміністративного права і науку трудового права як складові вітчизняної 

правової науки. Представники науки трудового права намагаються 

обгрунтувати відповідний галузевий характер і відносин, які підлягають 

правовому регулюванню, і сукупності правових норм, які ці відносини 

регулюють. Погодитися із цим, на жаль, не можна, саме завдяки 

специфічному характеру службової діяльності, зорієнтованої на задоволення 

(«служіння») публічному інтересу, специфічному правовому статусу особи, 

яка покликана «служити» відповідному інтересу й наділяється для цього 

публічно-владними повноваженнями. Це свідчить на користь специфіки й 

методу правового регулювання відповідних відносин, який характеризується 

всіма ознаками методу адміністративного права [9]. Про це ж свідчить й 

аналіз історичних пам’яток права та наукових праць, присвячених 

проблематиці розмежування адміністративно-правового та трудового 

правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із службовою 

діяльністю особи. Так, наприклад, аналіз Зводу статутів про службу цивільну 

– результату кодифікації законодавства про цивільну службу, свідчить про 

те, що «статус відповідної особи визначався нормами державного та 

адміністративного права, тобто був публічно-правовим… Це фактично була 

самостійна соціальна група із своїми традиціями, світосприйняттям, 

служінням». [4, с. 43]. Цілком можна погодитися із точкою зору Д. Припутня 

про те, що, враховуючи наявну дискусію у середовищі вчених-представників 

двох галузевих правових наук, варіантом її вирішення може бути 

розмежування «… «публічно-службових» відносин, які є предметом 
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регулювання службового права як підгалузі адміністративного права, та 

«службового-трудових», які є предметом регулювання трудового права» [6, с. 

368,]. Отже, підсумовуючи висновок щодо витоків терміну для позначення 

відповідної сукупності правових норм, покликаних регулювати відносини 

публічної служби, слід зазначити, що таким цілком можливо вважати 

«службове право» як узагальнюючий термін із вказівкою на специфіку 

предмету регулюючого впливу. Враховуючи те, що терміном «служба» 

охоплюється діяльність, зорієнтована на «зовнішній», «публічний» інтерес, 

уточнення терміну за рахунок доповнення словами «публічне» вважається 

зайвим. Отже, саме цей термін вважається доцільним, оптимальним для 

використання як у правовій науці (в т.ч. галузевих), так і у законодавстві 

задля уніфікації всього термінологічного ряду, для позначення всього масиву 

правових приписів, покликаних регулювати суспільні відносини, 

безпосередньо пов’язані із публічною службою в цілому. Важливим постає 

питання, що ж собою представляє службове право? Для відповіді на нього 

доцільним вважається з’ясування його місця у системі національного права в 

цілому. Тим більше, що саме цей вектор вже протягом тривалого часу є 

базовим як у вітчизняній, так і зарубіжній правовій науці при аналізі проблем 

службового права. Так, наприклад, О. Гришковець прямо зазначає, що 

з’ясування сутності службового права безпосередньо пов’язано із 

з’ясуванням його місця в системі національного права [4, с.44–48], системі 

адміністративного права. Аналізуючи наявні наукові праці вчених-

адміністративістів, він навіть простежує генезу поглядів останніх щодо цього 

питання [4, с. 48–53], а також виокремлює свої критерії для його 

виокремлення у системі адміністративного права, а отже й з’ясування його 

місця у ній. Ю. Старилов також звертає увагу на важливість питання 

з’ясування місця службового права у системі адміністративного права для 

фактичного розуміння його ресурсу [5, с. 319]. Цікавий підхід демонструє й 

Т. Коломоєць, намагаючись з’ясувати місце службового права у системі 

сучасного вітчизняного права [3], а також Д. Припутень [6, с. 69-86, с. 368]. 
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Отже, для вирішення відповідного питання важливим є встановлення того, чи 

є службове право інститутом, підгалуззю галузі права (враховуючи 

«генетичні» зв’язки, можна вести мову про «входження» службового права 

до системи адміністративного права), чи все ж таки це самостійна галузь 

національного права? При цьому слід зазначити, що аналіз сучасних 

наукових галузевих джерел, безпосередньо присвячених цій проблематиці, 

свідчить про те, що вчені все частіше це питання визначають як базове у 

сучасній науковій фаховій дискусії (наприклад, праці Р. Мельника, В. 

Колпакова, Т. Коломоєць, Т. Аніщенко, О. Музи, С. Стеценка, Д. Припутня 

та ін.) На жаль, такої предметної фахової наукової дискусії, яка протягом 

декількох років мала місце на шпальтах фахових наукових журналів у Росії 

(наприклад, журнал «Держава і право» 2013–2016 роки), й була 

безпосередньо присвячення проблематиці службового права (наприклад, 

праці О. Гришковця, Ю. Старилова, Л. Акопова, С. Чанного), у вітчизняній 

науковій фаховій публіцистиці не було, що, у свою чергу, зумовлює потребу 

порушення питання про доцільність запозичення досвіду й проведення 

аналогічної дискусії, із акцентом на урахування останніх досягнень 

вітчизняної правової, в т.ч. галузевої науки, пріоритетів сучасних державних 

та правотворчих процесів, потреб правозастосовчої практики. Втім, як 

слушно зазначає Т. Коломоєць, певні напрацювання вже є для такої дискусії 

(тематичні монографічні, навчальні, словниково-енциклопедичні, науково-

практичні джерела, пріоритетність тематичних пошуків у рамках планів 

наукових досліджень НАПрН України тощо) [3, с. 131–133], а також 

результати загальнонаціональної правової дискусії з проблем теорії права в 

цілому [10; 11], в тому числі й щодо нового розуміння системи права та її 

елементів. 

Узагальнений аналіз наявних тематичних джерел свідчить про те, що в 

основному існує кілька базових варіантів вирішення питання щодо місця 

службового права в системі національного права. Серед них: а) службове 

право пропонується розглядати в якості інституту адміністративного права; 
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б) службове право є підгалуззю адміністративного права; в) службове право є 

самостійною галуззю національного права. Щоправда, можна зустріти й 

дещо «новаційну» позицію вчених-юристів щодо розгляду службового права 

в якості «… підгалузі трудового та адміністративного права» [12, с. 34], 

стосовно обґрунтування якої потрібні додаткові аргументації навіть в умовах 

формування оновленого загально-теоретичного розуміння систематизації 

права в цілому. Доцільним є з’ясування власної позиції із цього питання, для 

чого слід згадати загальновизнані положення теорії права щодо визначення 

інституту, підгалузі та галузі права. Так, зокрема, у Великій українській 

юридичній енциклопедії інститут права визначається як «відносно 

самостійна група правових норм, що регулюють вид (сторону) однорідних 

суспільних відносин у рамках однієї або декількох галузей права з 

допомогою специфічних прийомів і способів» [13, с. 185]. Його основними 

ознаками прийнято вважати: 1) місце в системі права; 2) об’єктивно-

суб’єктивну природу; 3) специфіку предмету правового регулювання; 4) 

відносну самостійність (автономність) в системі права; ступінь якої 

унеможливлює його абсолютно автономний характер; 5) системність 

зв’язків; 6) єдність змісту та цілісність; 7) закріплення особливості свого 

предмету, юридичного статусу суб’єктів, фіксуючи їх специфічною 

термінологією, законодавчими конструкціями, дефініціями; 8) формальну 

визначеність, відокремленість як результат застосування засобів 

нормотворчої техніки, що відображається у своєрідних офіційних засобах 

закріплення; 9) функціональну спрямованість [13, с. 185–188]. Щоправда, 

можна згадати й більш стислий перелік, а саме: «а) регулює певний вид 

однорідних суспільних відносин; б) являє собою певну сукупність норм, яка 

є відносно автономною у складі галузі права; в) забезпечує цілісне, відносно 

завершене правове регулювання певного соціального феномену (тобто має 

певну автономію); г) має загальну мету, основну ідею (принципи); д) 

використовує специфічні поняття та юридичні конструкції» [14, с. 15]. На 

перший погляд всі вищезазначені ознаки притаманні сукупності правових 
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норм, безпосередньо пов’язаних із регулюванням суспільних відносин щодо 

організації та функціонування публічної служби. Це й слугує підставою для 

визначення цієї сукупності саме як правового інституту, тобто визначення 

службового права в якості інституту адміністративного права. Так, 

наприклад, О. Гришковець вважає службове право в якості 

«фундаментального інституту сучасного адміністративного права» [4, с. 53], 

його ж підтримує й Ю. Старилов [5, с. 308], щоправда до 2015 року він 

дотримується позиції про те, що службове право є все ж таки підгалуззю 

адміністративного права [4, с. 42]. Аналогічні підходи щодо розуміння 

службового права в якості інституту адміністративного права можна зустріти 

й у вітчизняній правовій науці. Так, зокрема, автори навчального посібника 

«Адміністративне право» виокремлюють службове право (щоправда 

використовують для його позначення іншу назву) в якості інституту 

адміністративного права [15, с. 12–13]. 

В той же час детальний аналіз властивостей правового інституту та їх 

притаманності сукупності правових норм, покликаних регулювати суспільні 

відносини, безпосередньо пов’язані із організацією та функціонуванням 

публічної служби (тобто такої сукупності правових норм, які пропонується 

називати службовим правом), свідчить про те, що вони певним чином не у 

повному обсязі збігаються. Так, наприклад, беручи до уваги специфіку 

предмета правового регулювання службового права, можна з упевненістю 

стверджувати, що вона не пов’язана із «видом (стороною) однорідних 

суспільних відносин» [13, с. 185]. Мова не йде лише про організаційний 

аспект публічної служби, або лише про її функціональний аспект, або лише 

про регулювання відносин одного виду публічної служби. Мова йде про 

специфіку організації та функціонування публічної служби в цілому, всіх її 

різновидів. Отже, немає співпадіння щодо «виду (сторони) однорідних 

відносин», а навпаки відбувається так зване «грунтування, інтеграція 

правових норм навколо великого масиву стійких однорідних відносин» [13, с. 

186]. Аналіз правових норм, які пропонується вважати службовим правом, 
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дає можливість формулювати тезу про те, що усередині цієї сукупності 

відбувається «процес диференціації вже інтегрованих правових норм та їх 

структурно-змістовне відокремлення відповідно до видової специфіки того ж 

роду» [13, с. 186]. Завдяки цьому можна вести мову про специфіку правових 

норм, які регулюють відносини муніципальної служби, державної служби, 

дипломатичної служби, патронатної служби тощо, які в цілому формують 

сукупність правових норм, які регулюють відносини публічної служби. 

Зупинимо увагу ще на одній ознаці правового інституту, а саме його 

відносній самостійності (автономності) в системі права. Саме акцент на 

відносному, а не абсолютному характері автономності інституту права 

дозволяє вести мову про те, що він представляє собою цінність «лише у 

структурному цілому … а поза ним не може бути цінним для правового 

регулювання» [13, с. 186]. Іншими словами, вилучивши відповідну 

сукупність правових норм, ми фактично мову ведемо про те, що 

унеможливлюється регулювання відповідних суспільних відносин. Стосовно 

службового права це питання однозначно вирішити неможна. На 

сьогоднішній день сукупність правових норм, які регулюють суспільні 

відносини, безпосередньо пов’язані із організацією та функціонуванням 

публічної служби, за рахунок їх зв’язків між собою, достатньо виокремлену, 

автономну сукупність, яка представляє собою цінність і у випадку розгляду її 

поза галуззю адміністративного права. Якщо так, отже така сукупність 

«переростає» межі визначення інституту права. Щоправда, можливим є 

питання щодо доцільності розгляду службового права за таких умов в якості 

складного інституту права, який виокремлюється за специфікою своєї 

структури й складається із субінститутів [14, с. 15]? Для відповіді на це 

запитання важливим є з’ясування, що ж собою представляє субінститут 

права. Це «сукупність окремих правових норм, що регулюють специфічні 

прояви видових відносин» [13, с. 188]. На перший погляд можна було б 

зробити припущення про те, що в службовому праві як субінституті можна 

виокремити право державної служби, право муніципальної служби тощо. 
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Однак, враховуючи те, що характерною ознакою субінституту права є те, що 

«така сукупність норм права, яка іншими способами, ніж решта сукупностей 

норм права в інституті права, регулює особливі за змістом види окремих 

відносин» [13, с. 188], виникає питання, а чи є різними «способи 

регулювання» відносин державної, дипломатичної, муніципальної та інших 

видів служби, чи все ж таки вони є однаковими. Отже, відсутність позитивної 

відповіді свідчить про те, що немає передумов вести розмову про «специфіку 

методів регулювання й спеціальний щодо загальних норм інституту характер 

норм певних сукупностей» [13, с. 188], що є ознакою субінституту. Тобто, 

для виокремлення службового права як складного інституту права, що 

включає у себе субінститути, фактично відсутні «модифікація методу, 

способів та засобів регулювання в межах таких субінституів» [13, с. 189]. 

Можна додатково згадати і про специфіку формальної визначеності як ознаку 

інституту права, яка знаходить прояв у тому, що офіційними способами 

закріплення правових інститутів є переважно або окремий нормативно-

правовий акт, або окремі глави, розділи нормативно-правових актив [13, с. 

188]. Стосовно ж службового права мову слід вести про певну сукупність 

нормативно-правових актів і навіть про формулювання пропозицій щодо їх 

кодифікації, що не є типовим для інституту права. 

Все це дозволяє стверджувати, що сукупність правових норм, яку 

пропонується розглядати в якості службового права, «переросла» ті ознаки, 

які є характерними для інституту права, що, у свою чергу, порушує питання 

про можливість розгляду службового права в якості іншого елементу системи 

права України – підгалузі адміністративного права чи все ж таки самостійної 

галузі в системі права України. Все частіше у вітчизняній правовій науці це 

питання останнім часом порушується у окремих роботах вчених-

адміністративістів (наприклад, роботи Т. Аніщенко, Т. Коломоєць, О. Музи, 

Д. Припутня та ін.). Перш за все слід розібратися із тим, що вважається 

галуззю права й які критерії вважаються базовими (основними) для її 

виокремлення. Галуззю права є «відокремлена сукупність норм права, що 
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регулюють якісно однорідну сферу суспільних відносин за допомогою 

певних методів» [14, с. 15]. Отже, вже у визначенні має місце вказівка на 

«сферу відносин», а не «вид однорідних відносин» як ознаку інституту права. 

Серед ознак, притаманних галузі права, прийнято виділяти: «1) значність 

нормативного обсягу; 2) однорідність суспільних відносин, сфера яких має 

бути такою, що відрізняється значимістю за обсягом, має високу соціальну 

значимість та ціннісний зміст [13, с. 48]; 3) єдність предмету і методу 

правового регулювання; 4) абсолютну самостійність (автономність); 5) 

галузевий режим правового регулювання; 6) галузевий понятійний апарат; 7) 

суб’єктивний склад та особливості правового статусу суб’єктів; 8) динамізм; 

9) власну структуру [13, с. 47–50]. Головним призначенням галузі права є 

забезпечення стосовно певної сфери суспільних відносин особливий 

правовий режим, який визначається власними галузевими принципами, 

специфічним статусом суб’єктів, особливим порядком встановлення і 

реалізації прав і обов’язків, відповідною комбінацією способів, прийомів, 

типів правового регулювання, специфічними санкціями та обмеженнями» 

[14, с. 15]. Отже, для виокремлення службового права саме як галузі права 

необхідним є наявність значної кількості ознак, в т.ч. й специфічного методу 

(методів) правового регулювання суспільних відносин. Якщо і можна вести 

мову про те, що службовому праву притаманні значний нормативний масив, 

однорідність суспільних відносин, самостійність (автономність), 

специфічний понятійний апарат, суб’єктний склад, структурованість, однак 

про специфічність методу правового регулювання (а точніше його 

унікальність) у його поєднанні із предметом правового регулювання, а також 

особливий (унікальний) режим правового регулювання, навряд чи, можна. 

Відсутність хоча б однієї обов’язкової ознаки ставить під сумнів існування 

галузі права в цілому. Аналіз сукупності правових норм, які пропонується 

розглядати в якості службового права, свідчить про те, що для регулювання 

відповідних відносин пропонується використовувати метод 

адміністративного права у всьому його різноманітті зовнішнього наповнення. 
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Ю. Старилов чітко зазначає, що «службове право не має специфічного 

методу (або сукупності методів) правового регулювання, у ньому 

використовуються методи адміністративного права» [5, с. 308]. Й додає, що 

«ніколи службове право не стане такою відособленою сукупністю правових 

норм, яка характеризується особливим (на відміну від методу 

адміністративного права) методом впливу на регулюємі службові відносини. 

І головне – не потрібно «підганяти» службове право під теоретичні стандарти 

самостійної галузі права» [ 5, с. 308]. Його підтримує й Т. Коломоєць, 

зазначаючи, що регулювання відповідних відносин відбувається за рахунок 

використання методів адміністративного права [3, с. 135]. Слід пам’ятати, 

що, незважаючи на наявність кількох підходів до розуміння критеріїв 

виокремлення галузей права (лише основні ознаки, основні ознаки у 

поєднанні з додатковими, одна основна ознака, взагалі трансформований 

підхід до ознак галузі), все ж таки і до цього часу домінуючим залишається 

поєднання двох обов’язкових для виділення галузі права ознак – своєрідних 

предмету і методу правового регулювання. Якщо, щодо унікальності 

першого у науковому середовищі суперечок не виникає (щоправда, різними є 

підходи щодо його складових та послідовності їх розміщення), стосовно ж 

методу – відсутні обгрунтування щодо його унікальності. Це, у свою чергу, 

дозволяє сформулювати тезу про те, що відсутність однієї із обов’язкових 

ознак галузі права в цілому ставить під сумнів існування такої галузі. Таким 

чином, якщо службове право не є інститутом адміністративного права і не є 

самостійною галуззю національного права, його можна було б вважати тим 

елементом системи права, який займає місце між інститутом права і галуззю 

права. Таким елементом є підгалузь права. Чи можна вважати службове 

право підгалуззю права? Для відповіді на це запитання слід зупинитися на 

положеннях загальної теорії права щодо розуміння підгалузі права. Отже, 

підгалуззю права є «об’єднання взаємопов’язаних інститутів, що формуються 

у межах однієї галузі права. Вона характеризується наявністю спільних 

принципів, способів регулювання, специфікою норм, що входять до її 
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складу» [14, с. 15]. Можна дещо уточнити як саме визначення, так і кількість 

її основних ознак. Це певна сукупність правових норм, яка «виокремлюється 

у межах галузі права, регулює однорідні відносини в певній сфері її 

загального предмету, структурно виступає є сукупність предметно 

пов’язаних галузевих інститутів» [13, с. 50]. Отже, в наявності: 1) широкий 

спектр однорідних відносин, які охоплюють різні види останніх, хоча і не 

претендують на визначення окремої сфери таких відносин, що є предметом 

службового права? Т. Аніщенко зазначає, що останній формують «сукупність 

суспільних відносин, пов’язаних із прийняттям на публічну службу та 

набуттям статусу публічного службовця, а також відносини, пов’язані із 

проходженням публічної служби, відносини з приводу припинення публічної 

служби та, відповідно, припинення статусу публічного службовця» [2, с. 89]. 

О. Оболенський пропонує предмет службового права розглядати як 

сукупність суспільних відносин, які виникають з приводу формування 

системи публічної служби, створення статусу публічного службовця та 

гарантій його реалізації, проходження публічної служби [16, с. 168]. Т. 

Коломоєць, і її варто підтримати, предмет службового права розглядає як 

сукупність суспільних відносин, безпосередньо пов’язаних із організацією та 

проходженням служби задля забезпечення реалізації публічного інтересу 

особами, які перебувають на певних посадах і наділяються для цього певним 

обсягом публічно-владних повноважень [3, с. 136]. Структурно предмет 

службового права охоплює складові, що пов’язані із вищезазначеними 

аспектами різних видів публічної служби, які доповнюючи один одного, 

забезпечують відносну самостійність (автономність) предмету регулювання 

певної сукупності правових норм. Цілком можливим є умовне виділення 

останньої в системі права без втрати значення її для регулюючого впливу. В 

наявності є достатньо широкий спектр питань, які підлягають регулюванню, 

динамізм відповідної сфери регулюючого впливу, що впливає і на зміст 

сукупності правових норм. Також цілком можна вести мову і про специфічну 

тематичну термінологію, притаманну вищезазначеній сфері регулюючого 
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впливу, – «публічна служба», «державна служба», «дипломатична служба», 

«патронатна служба», «публічний службовець», «Присяга», «посада», 

«категорія посад», «ранг», «професійні компетентності», «службова кар’єра» 

тощо. В той же час немає жодних підстав вести мову про унікальність методу 

правового регулювання відносин публічної служби, оскільки має місце 

використання класичних методів адміністративного права, що й дозволяє 

вести мову про те, що службове право в сучасних умовах можна розглядати в 

якості підгалузі адміністративного права. Воно «генетично» виросло із нього, 

поступово, під впливом реалій державотворчих і правотворчих процесів (у 

російській адміністративно-правовій науці виокремлюються юридичні 

критерії кількісного та якісного характеру, політичні критерії) [4, с. 45–47] 

трансформувалося із інституту у його підгалузь й в такому стані існує на 

сьогоднішній день. Положення про те, що службове право є підгалуззю 

сучасного адміністративного права підтримують більшість сучасних вчених-

адміністративістів: С. Чанний [17, с. 272], В. Колпаков [18, с. 121], Р. 

Мельник [1, с. 112–116; 6, с. 86; 19] та ін.  

Службове право як підгалузь адміністративного права можна 

охарактеризувати: як 1) підгалузь саме адміністративного права (за 

предметом правового регулювання), навіть не зважаючи на те, що окремі 

питання, пов’язані із публічної службою, регулюються нормами інших 

галузей права, однак, у порівнянні із нормами адміністративного права, їх 

кількість є набагато меншою. Щоправда і на сьогодні можна зустріти роботи, 

автори яких вважають службове право інститутом (інколи підгалуззю) іншої 

галузі права (наприклад, О. Гришковець, аналізуючи проблематику 

службового права, зазначає, що Д. Осінцев розглядає державну службу в 

якості інституту конституційного права [4, с. 51]); 2) як складну за своєю 

структурою підгалузь, яка складається із великої кількості інститутів. При 

цьому простежується багатоманітність поглядів вчених-адміністративістів до 

розгляду службового права у його структурному аспекті (як сукупність 

інститутів права державної служби, права дипломатичної служби, права 
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патронатної служби тощо, або ж як інститутів службової кар’єри, заохочень у 

службовому праві, відповідальності публічних службовців тощо), що 

зумовлено вибором різних критеріїв для розгляду структури відповідної 

підгалузі; 3) як підгалузь, яка поєднує інститути матеріального і 

процесуального службового права, що знову ж таки підтверджує специфіку 

службового права й «переростання» ним меж правового інституту; 4) як 

підгалузь, яка виконує як регулятивну, так і охоронну функцію, а отже 

включає як регулятивні, так і охоронні інститути права. Щоправда, службове 

право виконує й цілий ряд інших функцій, серед яких: економічна, політична, 

виховна, ідеологічна, інформаційна, превентивна тощо. 

З’ясувавши місце службового права у системі права України, а саме 

розгляд його в якості підгалузі адміністративного права, одночасно 

важливим виглядає питання про місце службового права у системі самого 

адміністративного права України, враховуючи те, що це питання є одним із 

тих, що викликає неабияку дискусію у середовищі вчених-юристів, вчених-

представників галузевих правових наук. Варто зазначити, що на 

сьогоднішній день система сучасного адміністративного права розглядається 

у кількох різноваріантних підходах. Перший, традиційний, із поділом 

системи адміністративного права на Загальну, Особливу (інколи і 

Спеціальну) частини. Підтвердженням можуть слугувати праці Ю. Битяка, В. 

Гаращука, В. Зуй та інших [15, с. 12–13]. Другий, новітній, із розглядом 

системи адміністративного права як сукупності Загального та Особливого 

адміністративного права (наприклад, роботи Р. Мельника, В. Бевзенка, В. 

Галунька та ін.) [20, с. 62–64; 21, с. 70–73]. 

Аналіз наявних робіт дозволяє простежити базові підходи до розгляду 

службового права в якості елементу системи права та його зв’язку із 

системою адміністративного права. Якщо прихильники першого поділу 

включають службове право до Загальної частини адміністративного права, 

вони ж у переважній більшості і розглядають його в якості інституту 

адміністративного права [15, с. 12–13]. Прихильники ж іншого, пов’язують 
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службове право із Особливим адміністративним правом й наділяють його 

ознаками підгалузі (щоправда, можна зустріти й певну модифікацію 

авторської позиції (наприклад, праця Т. Аніщенко [2, с. 87]). Цікавою 

виглядає і позиція О. Музи щодо розуміння системи адміністративного 

права, із її розподілом на Загальну та Особливу частину на підставі 

урахування «фактору предмета», «фактору суб’єкта», «фактору доктрини», 

«фактору практики», віднесенням службового права до Загальної частини й 

зосередженням в Особливій частині лише адміністративного процедурного 

права, адміністративного деліктного права та адміністративного судового 

права [22, с. 119–124]. Беручи до уваги умовність поділу (про це зазначається 

як у вітчизняній, так і зарубіжній адміністративній науці) системи права на її 

елементи та їх назву, все ж таки можна з упевненістю стверджувати, що 

службове право займає своє чільне місце в системі сучасного 

адміністративного права як його підгалузь (в основі елементний підхід до її 

побудови). Цілком логічним є виокремлення кількох укрупнених об’єднань 

елементів – Загальної та Особливої частини (Загального та Особливого 

адміністративного права), із віднесенням більш узагальнених елементів – 

підгалузей права – із їх відокремленістю та цілісністю до складу Загальної 

частини (Загального адміністративного права). Тим більше, що все частіше 

лунають заклики у вітчизняному фаховому науковому середовищі до 

виваженого підходу до кардинального перегляду змісту Особливої частини 

(Особливого адміністративного права), включення до нього лиши тих 

сукупностей правових норм, які стосуються достатньо специфічних сфер 

регулюючого впливу (наприклад, будівельне право, муніципальне право, 

соціальне право, транспортне право тощо). Не вдаючись до дискусії із цього 

питання, слід зазначити, що службове право обов’язково має розглядатися як 

невід’ємний елемент, «генетично» пов’язаний із системою адміністративного 

права, який набув ознак підгалузі останнього й в контексті умовного поділу 

системи адміністративного права на Частини, може бути включений до його 

Загальної частини. Цікавим і таким, що узгоджується із новацій ними 
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підходами щодо розуміння системи права і адміністративного права у 

вітчизняній правовій науці цілком можна вважати й підтримати положення, 

сформульовані Д. Припутнем, а саме «… розгляд службового права ... як 

елементу публічного права, … матеріально-процесуального права, 

регулятивно-охоронного права» [6, с. 86]. 

На підставі всього вищезазначеного, можна запропонувати авторське 

визначення службового права як сфери об’єктивізації стимулів. Це – 

сукупність норм права, які покликані регулювати суспільні відносини, 

безпосередньо пов’язані із організацією та функціонуванням професійної 

службової діяльності, зорієнтованої на задоволення публічних інтересів, осіб, 

які перебувають на посадах в органах публічної адміністрації й наділені для 

цього певним обсягом публічно-владних повноважень. 

 

 

1.2. Стимули у службовому праві України: поняття, ознаки, 

співвідношення із суміжними правовими поняттями 

 

 

Почати варто з етимологічного значення «стимул». Стимул (від. lat. 

stumulus) означає «спонукання до дії, спонукаючу причину» [23, с. 519], «те, 

що викликає зацікавленість у здійсненні чого-небудь, спонукальну причину 

до здійснення чогось» [24, с. 698], «стимулювання, спонукання, заохочення» 

[25, с. 246]. Стимулу приділяється увага представниками різних наук, що 

свідчить про його комплексний характер. Так, наприклад, стимул в аспекті 

його філософського аналізу привернув увагу О. Бегматова [26], Ю. 

Тихонравова [27], економічного аналізу – М. Карліна [28], О. Чумаченко [29], 

В. Клецького [30], І. Лико [31], Н. Мазур [32], психологічного аналізу – В. 

Шепель [33] та ін. Безперечно представники правової науки також 

зосереджували у різні періоди уваги на дослідженні ресурсу стимулу. Так, 

зокрема Р. Калюжний, О. Лапка, Т. Пікуля, досліджуючи правові стимули в 
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механізмі правового стимулювання на рівні монографічної роботи, 

зазначають, що ще на початку ХХ століття Н. Коркунов, Б. Кістяківський, П. 

Новгородцев, Л. Петражицький, Г. Шершеневич внесли суттєвий внесок у 

вивчення мотивів та стимулів людської поведінки [34, с. 4]. При цьому 

можна навіть виокремити кілька напрямків такого дослідження: 

загальнотеоретичний (наприклад, роботи Ю. Тихомирова [35], А. Малько 

[36], С. Мірошник [37], І. Луценка [38], Н. Гущіної [39], І. Павлюкова [40], В. 

Водяхіна [41], В. Красовської [42; 43] та ін.), а також галузевий, із акцентом 

на специфіку прояву стимулу у земельному праві (наприклад, роботи І. 

Іконицької [44]), трудовому праві (наприклад, роботи М. Дей [45], С. 

Венедіктова [46]), адміністративному праві (наприклад роботи О. 

Стрельченко [47; 48]) та ін.  

При цьому самі вчені-юристи, які безпосередньо досліджують 

проблематику стимулів, зазначають, що в наявності роботи 

загальнотеоретичного змісту та роботи галузевого спрямування, які 

підготовлені у різні історичні періоди. Так, наприклад, В.Г. Красовська, хоча 

і досліджує феномен правового стимулу як загальноправової категорії, в той 

же час детально висвітлює генезу галузевого аналізу стимулу вченими-

представниками різних галузевих правових наук – трудового права (праці, С. 

Карінського, М. Гудимова, В. Курилова та ін.), адміністративного права 

(праці А. Коренєва, Г. Петрова, М. Коніна та ін.), цивільного права (праці, С. 

Максименко та ін.), кримінального права (праці В. Галкіна, В. Єлеонського 

та ін.) тощо [42, с. 62]. 

Аналіз наявних робіт дозволяє стверджувати, що в основному акцент 

уваги зроблено на визначенні поняття, ознак та видів правових стимулів, 

щоправда із використанням специфіки методології дослідження кожним із 

авторів. Тим не менш, при визначенні поняття стимулу простежується 

тенденція закріпити у ньому специфіку стимулу як складної, комплексної 

категорії. Вчені-юристи для визначення стимулу використовують два базових 

словосполучення – «правові стимули» та «стимули у праві». Чи є вони 



44 
 
синонімічними, чи все ж таки їх слід відмежовувати? Для відповіді на це 

питання варто визначити акцент уваги у кожному словосполученні. Коли 

мова йде про «правові стимули», акцент уваги зроблено на те, що ці стимули 

визначені правовими нормами, засади їх застосування регламентовано 

нормами права. При аналізі словосполучення «стимули у праві» знову ж таки 

акцент зроблено на тому що вони перебувають «у правовій сфері», 

регламентовані правовими нормами. Отже, цілком можливо використовувати 

вищезазначені словосполучення як синонімічні. Стосовно самого визначення 

стимулів у праві варто зазначити, що в наявності розмаїття підходів до цього 

питання у середовищі вчених-юристів й відсутність офіційної норми-

дефініції. Як наслідок, можна запропонувати такі визначення, сформульовані 

представниками наукової спільноти у різноманітних джерелах. Так, 

наприклад, І. Луценко правовий стимул пропонує розглядати як «закріплений 

у нормі права засіб правового впливу на поведінку суб’єкта права шляхом 

спонукання його до вчинення правомірного діяння з метою задоволення 

власних або суспільних потреб та інтересів, досягнення поставлених цілей» 

[38, с. 13]. Одночасно, формулюючи авторське визначення правових 

стимулів в іншому джерелі, І. Луценко доповнює свої ж положення тим, що 

«правові стимули є не менш спонукальною причиною до активного 

правомірного діяння, а й тим стимулюючим фактором, який не дозволяє 

особі вчинити протиправне діяння» [49, с. 102]. Тим самим пропонує дещо 

розширений погляд на правовий стимул, із акцентом на його складний 

«позитивно-негативний» зміст, комплексний зміст. В. Красовська пропонує 

розглядати правові стимули як «правовий засіб у механізмі правового 

регулювання, який заохочує розвиток правовідносин та сприяє соціальній 

активності осіб» [42, с. 67], демонструючи доволі узагальнене авторське 

розуміння й не акцентує увагу на специфіці стимулів у порівнянні з іншими 

засобами у механізмі правового регулювання. Щоправда, в інших своїх 

роботах В. Красовська намагається надати деякі уточнення свого розуміння 

стимулу, а саме: «він несе у собі як стимулюючий, так і позитивно 



45 
 
обмежуючий вплив на суспільні відносини, шляхом стимулювання одних дій 

фактично обмежуються негативні вчинки» [43, с. 186]. Незважаючи на певну 

тавтологічність формулювання (стимул стимулює), все ж таки простежується 

підхід вченого-юриста до комплексного розуміння ресурсу відповідного 

стимулу. І. Павлюков визначає правові стимули як «головний засіб правового 

впливу, який має переважне закріплення в правових нормах та впливає на 

поведінку особи шляхом впливу на її свідомість та спонукання до соціально 

корисної, правомірної поведінки» [40, с. 55-56]. Незрозумілим є 

використання у запропонованому формулюванні словосполучення 

«переважне закріплення в правових нормах», оскільки мова йде саме про 

стимули у праві. Виникає запитання – а чи може стимул у праві бути не 

закріпленим у правових нормах? Безперечно, ні. О. Стрельченко пропонує 

таке визначення правового стимулу – «це закріплена в нормі права публічна 

можливість особи задовольняти потреби та інтереси шляхом використання 

свого суб’єктивного права і (або) виконання юридичних обов’язків, а також 

отримати нагороду у вигляді різних матеріальних та інших благ, як 

закономірний наслідок правомірної поведінки, що перевищує звичайно 

пропоновані вимоги» [48, с. 8]. Р. Калюжний, О. Лапка, Т. Пікуля 

пропонують стимули права розглядати як «правове спонукання до 

законослухняної поведінки, яке створює для задоволення інтересів суб’єктів 

права сприятливий режим» [34, с. 24]. Можна стверджувати,що досить 

розширене визначення, із використанням акценту на різновиди стимулу й 

одночасно залишенням поза увагою деяких основних ознак стимулу. А. 

Малько пропонує розглядати правові стимули як «правовий поштовх до 

правомірної поведінки, який створює сприятливі умови для задоволення 

інтересів суб’єкта» [50, с. 35], що фактично не надає розуміння стимулу й 

його специфіки прояву. В той же час А. Малько додатково зазначає, що 

правовим стимулам «не притаманні категоричні прийоми, бо в них закладені 

прохання, побажання, запропоновані під час вчинення тієї чи іншої 

поведінки. Це не тиск, а намагання спрямувати у потрібне русло інтересам 
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суб’єкта, використання багаточисленних інтересів суспільних за допомогою 

зацікавленості» [36, с. 142–143]. Досить слушно зазначає А. Малько, що 

важливим для правових стимулів є наявність «додаткових затрат для 

досягнення поставленої мети, шляхом вчинення особою активних дій» [36, с. 

142–143]. Майже тотожний підхід демонструє і В. Ведяхін, пропонуючи 

розгляд стимулу як «правової норми, яка заохочує розвиток потрібних для 

суспільства та держави відносин, а також звичайну та підвищену суспільну 

активність осіб» [41, с. 78-79]. Фактично можна стверджувати, що, має місце 

ототожнення стимулу із правовою нормою без уваги до фіксації у визначенні 

ознак стимулу. І у цьому сенсі слід підтримати С. Мірошник у тому, що 

стимули у праві – це не просто норма права, а «юридичний інститут, 

сукупність норм права, які закріплюють повні засоби впливу на свідомість та 

психіку людини з метою посилення мотивації правомірної поведінки» [51, с. 

21]. 

Аналіз цих та інших робіт, присвячених проблематиці стимулів у праві, 

дозволяє умовно виокремити два «базових» підходи до їх розуміння, а отже й 

формулювання визначення. Це т.з. «вузьке» та «широке» розуміння стимулів 

у праві, отже й формулювання визначень із вузьким та широким розуміння 

стимулів у праві. Стосовно першого слід зазначити таке, що його основний 

зміст полягає у т.з. «позитивному» розумінні стимулу у праві, розгляді 

останнього лише в аспекті «позитивного впливу на особу», а інколи й взагалі 

ототожненні із заохоченням (щоправда останній підхід істотно звужує ресурс 

стимулу у праві). Що ж до іншого – «широкого» розуміння стимулу у праві, 

він передбачає поєднання позитивно-стримуючого впливу на особу 

(спонукання до позитивної, правомірної поведінки та стримування 

неправомірної поведінки). Так, зокрема, В. Красовська, аналізуючи наявні 

доктринальні підходи до визначення стимулів у праві, зазначає, що Р. 

Халфіна, В. Мамутов та ряд інших вчених-юристів до правових стимулів, 

поряд із «заохоченнями додають й заходи юридичної відповідальності» й 

вважають останні в якості найефективнішої складової змісту стимулів [42, с. 
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63]. Є. Глущенко, Є. Захарова, Ю. Тихоміров та ін., вважають за доцільне 

зазначити, що стимули у праві є «не тільки позитивними правовими 

засобами, а й негативними … правові стимули передбачають спонукання до 

законослухняної поведінки … реалізації зобов’язуючих норм та утримання 

від заборонених дій» [52, с. 247]. Їх підтримує й І. Луценко [49, С.100]. Як 

наслідок стимули пропонується розглядати як певне комплексне правове 

явище, яке охоплює заохочення та інші позитивні заходи (заходи 

позитивного впливу на особу) й заходи негативного впливу на особу 

(заборону, стягнення, покарання тощо). Для підтвердження своїх позицій 

вчені-юристи навіть пропонують авторські переліки аргументів. Так, 

наприклад, одним із них є: «а) правообмежувальні фактори стабілізують 

соціальні процеси, у чому і полягає їх т.з. позитивна роль; б) правові ж 

обмеження як парна категорія щодо протизаконної активності відіграють 

роль стримуючого правового стимулу [27, с. 146]. При цьому щодо 

співвідношення «стимулів у праві» та «обмежень у праві» взагалі у правовій 

науці існує навіть кілька підходів як протилежних категорій (наприклад, 

роботи А.М. Колодія, О.Д. Тихомірова та ін.), як певної єдності, при цьому 

їхня єдність проявляється у їх «взаємозв’язку та взаємодії у процесі впливу 

на правову поведінку особи, а протилежність – у різній цільовій 

спрямованості – стимули сприяють, а обмеження перешкоджають 

здійсненню поведінки» [53, с. 285–286], як парних категорій – засобів 

правового впливу стимулюючо-обмежувального характеру (наприклад, праці 

А. Малька). Тобто, можна з упевненістю стверджувати, що у «вузькому» 

розумінні стимули у праві – це, перш за все, заходи позитивного впливу на 

особу, спонукання її до правомірної поведінки (заохочення, пільги, імунітети, 

переваги тощо). У «широкому» розумінні стимули у праві – це вже 

поєднання позитивних засобів впливу на особу із засобами стримуючого 

характеру від неправомірної поведінки особи, тобто це поєднання «вузького» 

розуміння стимулів у праві й обмежень, заборон та покарань, інших заходів 

юридичної відповідальності за неправомірну поведінку. Не заперечуючи 
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проти існування останнього підходу до розуміння стимулів у праві, все ж 

таки доцільним вбачається уточнити те, що стимули у праві, перш за все, 

закріплюються для спонукання особи (у різних зовнішніх формах виразу) до 

правомірної поведінки. Завдяки цьому фактично одночасно особа не має 

максимальних можливостей для вчинення протиправних діянь. Отже, саме 

позитивна цільова спрямованість є домінуючою, завдяки чому стримуючий 

вплив на особу задля уникнення протиправних діянь може розглядатися як 

додаткова складова цільового спрямування стимулу у праві й в жодному разі 

не однаковою, а тим більше домінуючою. Саме тому, доцільно вбачається все 

ж таки пріоритетність розгляду стимулів у праві у «вузькому розумінні», 

щоправда й допущенням існування «широкого» підходу в цілому. 

Стимули у праві також можна розглядати у об’єктивному та 

суб’єктивному аспекті. Щоправда, в сучасній правовій науці в наявності три 

напрямки дослідження стимулів у вищезазначеному аспекті: 1) стимули у 

праві як «суто внутрішній фактор діяльності особи» [54, с. 8; 38, с. 11], коли 

«внутрішні особисті причини спонукають особу до правомірної поведінки» 

[30, с. 72]. Саме психологічна складова поведінки особи (інтереси, потреби, 

мотиви) характеризують стимул; 2) стимули у праві є «зовнішніми 

факторами, які впливають на особу ззовні» [38, с. 12], «зовнішніми 

подразниками на особу, які змінюють її поведінку, спонукаючи до 

правомірної діяльності» [31, с. 7]. Фактично за таких умов, «зовнішній 

стимул спонукає до внутрішньої саморегуляцій поведінки особою, 

визначення нею соціальних цінностей, мотивів своєї поведінки» [35, с. 10; 38, 

с. 12]; 3) стимули у праві як прояв синтезу зовнішнього (об’єктивного) та 

внутрішнього (суб’єктивного) факторів (наприклад, праці А. Малька, С. 

Мірошнік, Ю. Тихомірова, І. Луценка, Р. Калюжного, О. Лапка, Т. Пікуля). 

Важливим є внутрішнє спонукання особи до правомірної поведінки, 

задоволення інтересів, потреб, що формується під впливом зовнішніх 

факторів. І у цьому аспекті можна погодитися в цілому із І. Луценком у тому, 

що «правовий стимул є не тільки внутрішнім збуджуючим фактором, 
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елементом суб’єктивної сторони поведінки особи, а й зовнішнім фактором, 

який закладений у законодавстві й впливає на особу ззовні, створюючи при 

цьому умови для задоволення її потреб та інтересів» [38, с. 12]. Повністю 

дублюють цю ж тезу у своїй роботі Р. Калюжний, О. Лапка, Т. Пікуля [34, с. 

12]. Саме за таких умов і можливим є приєднання до прихильників т.з. 

комплексного, «синтезуючого» розгляду стимулів у праві, із визнанням 

суб’єктивно-об’єктивного, внутрішньо-зовнішнього розуміння їх ресурсу – 

нормативно закріплених заходів внутрішньо спонукаючого впливу особи до 

правомірної поведінки для задоволення своїх потреб, інтересів й утримання 

від неправомірної поведінки, який формується під впливом зовнішніх 

об’єктивно існуючих факторів. 

Спостерігається використання значної кількості понять, безпосередньо 

«дотичних» до стимулів у праві. Це зумовлює можливість навіть 

формулювання суміжного тематичного понятійного ряду й визначення 

співвідношення стимулів у праві із суміжними правовими поняттями. До 

останніх цілком можна віднести: заохочення, пільги, переваги, імунітети, 

мотив, мету, інтерес, стимулювання, потребу й здійснити їх безпосереднє 

порівняння із стимулами у праві з метою з’ясування їх співвідношення 

Так, зокрема, співвідношення стимулу у праві та заохочення дозволяє 

стверджувати, що останнє є одним із різновидів стимулу у праві. Заохочення 

– це «важливий засіб виховання особи і зміцнення дисципліни, міра 

схвалення, яка встановлюється і застосовується за сумління, точне виконання 

обов’язків, вчинення не передбачених правовою нормою таких корисних 

діянь, які перевершують звичайні вимоги», «форма позитивної оцінки 

діяльності особи», «це особливий вид впливу на волю особи, що спрямовує її 

на корисні дії», «заходи морального і матеріального характеру, пов’язані із 

публічним визнанням заслуг і наданням пошани особі за досягнуті 

результати діяльності», «позитивна санкція», «заслужена міра схвалення 

особи та її поведінки», «це особливий вид правового впливу і стимулювання 

позитивної діяльності особи та її результатів» [55, с. 35-36]. При цьому у 
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правовій доктрині «стимул відрізняють від заохочення тим, що він починає 

діяти не лише після, а й на початку діяльності особи» [48, с. 8]. Саме тому 

стимул відіграє надзвичайно важливу роль спонукаючого характеру як по 

відношенню до конкретної особи, так і загального характеру щодо всіх осіб, 

відповідні стимули у праві «використовуються не тільки у разі потреби 

відзначення особи за її досягнення у поведінці, а й … беруться на озброєння 

… ще до початку виконання певних діянь, певної поведінки і діють у процесі 

виконання аж до досягнення певних результатів» [48, с. 8]. Зовнішні форми 

прояву є кількісно меншими ніж заходи прояву стимулів у праві, що й 

підтверджує тезу про те, що «заохочення є частиною стимулів у праві», «є 

видовою категорією, тоді як стимули у праві – родовою категорією» [48, с. 8]. 

Спостерігається одностайність підходів вчених-юристів щодо розуміння 

співвідношення стимулів у праві та заохочення, а саме: «заохочення є одним 

із різновидів стимулів у праві» [56, с. 5], «позитивна санкція норми права», 

«один з найуніверсальних засобі впливу права на суспільну діяльність» [40, с. 

55], «засіб стимулювання правомірної, суспільно-корисної поведінки» [40, с. 

55] й «зведення стимулів у праві лише до заохочення звужує стимулюючі 

можливості багато чисельних правових засобів» [34, с. 19]. Отже, саме за 

рахунок того, що його спрямування передбачає суто «позитивне 

стимулювання» за наявні результати позитивної, суспільно-корисної 

діяльності особи, залежить від певних суб’єктів (прояв їх суб’єктивного 

права), із дотриманням певної процедури (інколи й навіть досить детально 

регламентованої), заохочення може розглядатися лише як один (хоча і досить 

значний за обсягом) із різновидів стимулів у праві й співвідношення між 

ними має вираз: «вид і рід», «частина і ціле». 

Щодо співвідношення стимулів у праві та пільг можна зазначити 

наступне. Пільги розглядаються як «своєрідні винятки, які формують 

специфічний правовий режим, у межах якого суб’єкт наділяється 

додатковими специфічними можливостями юридичного характеру, 

додатковими благами, одночасно як і звільняється від дотримання юридично 
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необхідної поведінки» [40, с. 55]. Це свого роду «звільнення різних категорій 

осіб від певних обов’язків або, іншими словами, надання додаткових 

можливостей майнового чи немайнового характеру» [57, с. 55]. Фактично 

мова йде про різновид засобу правового впливу на особу, сутність якого 

полягає у покращенні її правового статусу за рахунок, перш за все, 

задоволення власних інтересів. За рахунок обсягу, специфіки регламентації 

та процедури реалізації, пільги цілком можна розглядати як різновид стимулу 

у праві, Отже, їх співвідношення також виглядає як співвідношення «частини 

і цілого». В. Красовська, аналізуючи співвідношення стимулів та пільг, 

зазначає, і її варто підтримати, що останні характеризуються певними 

ознаками, які й свідчать про їх «звуженість» у порівнянні із стимулами у 

праві. Так, до ознак пільг можна віднести: а) метою впровадження пільг є 

«захист, покращення стану певної групи осіб»; б) пільги за змістом є 

«виняткам із загальних правил», «відхиленнями від нормативних вимог й 

засобом юридичної диференціації» [42, с. 65], пільги – це своєрідний 

«додатковий елемент спеціального статусу особу, що доповнює останній за 

рахунок спеціальних можливостей особи» [42, с. 65]; в) «пільги 

регламентуються у нормативному порядку на рівні саме таких актів, а не 

індивідуальних актів застосування» [42, с. 65-66]. 

Пільги інколи називають ще й різновидом переваг [42, с. 65], частиною 

переваг [57, с. 54]. Відповідно актуальності набуває співвідношення стимулів 

у праві та переваг. Переваги – це «додаткові матеріальні та інші вигоди, які 

особа має у порівнянні з іншими, що й зумовлює її особливий стан» [57, с. 

54]. У науковому фаховому середовищі часто можна зустріти використання 

цілого синонімічного ряду понять для визначення таких вигод. Зокрема 

такими є: «привілеї», «виключне право», «пріоритет» тощо. У законодавстві 

зустрічаються терміни «пільги», «переваги», «привілеї» тощо. Інколи навіть 

через кому одночасно (наприклад, ст. 23 Закону України «Про запобігання 

корупції»). 

Цілком можливим є розгляд в якості синонімів «привілеїв», «переваг», 
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враховуючи те, що це «різновиди правових пільг», «своєрідне виняткове 

право особи» [42, с. 66], яке: а) покликане покращити стан особи; б) є 

«винятковістю» із загального правила; в) характеризується більшою, у 

порівнянні із пільгами, нормативною регламентаціє, а точніше деталізацією, і 

персоніфікацією, а отже виступають «засобами правової диференціації осіб» 

[42, с. 66]; г) на відміну від пільг, які характеризують спеціальний правовий 

статус особи, переваги (привілеї) можуть встановлюватися як «в 

індивідуальному, так і спеціальному (щодо конкретної особи) статусах» [42, 

с. 66]. Все це дозволяє простежити певну відмінність між пільгами та 

перевагами (привілеями), яка полягає у їх різній цільовій спрямованості, а 

саме: «пільги зорієнтовані на усунення нерівності суб’єктів, а переваги 

(привілеї) – навпаки впровадити певну диференціацію суб’єктів» [42, с. 66]. 

Однак у будь-якому випадку, співвідношення стимулів у праві й привілеїв 

(переваг) є аналогічним співвідношенню стимулів у праві і пільг, а саме 

співвідношення як цілого і частини. 

Не варто ототожнювати стимули у праві й із правовим інтересом, 

враховуючи те, що вказівку на останнього можна знайти майже у всіх 

визначеннях «стимулів у праві». Інтерес традиційно розглядається як «прояв 

потреби, усвідомлення прагнення особи задовольнити її, що є своєрідним 

об’єктивним спонукальним мотивом діяльності особи» [40, с. 55]. Інтерес 

виконує роль «основи діяльності особи», «реальною причиною соціальних 

дій, що стоять за безпосереднім спонуканням, мотивом, ідеями, помислами 

особи» [40, с. 66], це «своєрідний дозвіл, який знаходить прояв у прагненні 

особи до користування конкретним соціальним благом» [40, с. 66], «дозвіл на 

задоволення власних інтересів особи» [42, с. 65], щоправда, є й « широке» 

визначення інтересу, із вказівкою на два елементи змісту інтересу – «дозволу 

на використання певних соціальних благ і в окремих випадках на звернення 

за захистом до компетентних структур» [13, с. 195]. Інтерес фактично 

виступає «засобом задоволення соціальних інтересів і потреб осіб, виконує 

самостійне завдання у правовому регулюванні» [13, с. 195]. Отже, інтерес 
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правовий є «різновидом соціального інтересу, що має суб’єктивно-

об’єктивну сутність, знаходить прояв у правовій формі та реалізується у 

правовідносинах» [13, с. 193]. Інтерес – це свого роду «проста дозволеність, 

яка має характер прагнення, в якій відсутня вказівка діяти чітко зафіксованим 

у законі чином та вимагати відповідної поведінки від інших осіб і яка не 

забезпечена конкретно юридичним обов’язком» [13, с. 193]. Що у свою чергу 

дозволяє говорити про узагальнений характер «стримуючої сили», що й 

зумовлює співвідношення інтересу та стимулів у праві як частини і цілого. 

Не менш цікавим виглядає й співвідношення стимулів у праві із 

суб’єктивним правом, що також зумовлює потребу усунення їх помилкового 

ототожнення. Суб’єктивне право розглядається як один із різновидів 

стимулів у праві, який діє «через можливість певної діяльності, яка пов’язана 

із задоволенням суб’єктивних інтересів характеризується як дозвіл, який 

забезпечений юридичною необхідністю» [58, с. 91]. Суб’єктивне право – це 

«гарантована державою міра можливої поведінки особи, найважливіший 

елемент її правового статусу» [59, с. 272; 40, с. 54-55]. Це «дозвіл на певну 

модель поведінки особи, вимагати певної поведінки від інших осіб, 

використовувати соціальні блага для задоволення власних інтересів та 

звернення за їх захистом до уповноважених суб’єктів» [42, с. 65]. 

Незважаючи на певну тотожність положень, наведених щодо інтересу у праві 

та суб’єктивного права, їх варто розмежовувати за рахунок того, що: а) 

суб’єктивне право має конкретну стимулюючу силу, у порівнянні із 

інтересом, й передбачає задоволення соціально значущого інтересу особи. В 

даному випадку суб’єктивне право виступає «конкретним дозволом певного 

виду дій», «особливим дозволом, що знаходить прояв у формулі «Дозволено 

все, що передбачено законом» (в той час як формулою для інтересу є 

«Дозволено все, що не забороняється законом») [13, с. 193]; б) сутність 

суб’єктивного права пов’язана із його індивідуально визначеним характером; 

в) зміст суб’єктивного права формують «чотири елементи: поводитися 

певним чином, вимагати відповідної поведінки від інших осіб, користуватися 
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соціальним благом, у разі потреби звертатися до компетентних суб’єктів за 

захистом» [13, с. 193], тобто зміст інтересу повністю «поглинається» змістом 

суб’єктивного права. Отже, враховуючи все вищезазначене, цілком можна 

погодитися, що, навіть незважаючи на певну своєрідність як щодо структури, 

змісту, суб’єктивне право – це все ж таки різновид стимулів у праві й 

співвідношення між ними також виглядає як співвідношення «частини і 

цілого». В. Красовська пропонує розмежовувати стимули у праві й правові 

імунітети, які, хоча й вважаються у більшості своїй різновидом пільг, 

переваг, привілеїв, однак мають ознаки специфічного змісту, які й 

дозволяють їх виокремлювати [42, с. 66-67]. Перш за все, імунітети 

характеризуються: а) т.з. «негативним» змістом, тобто вони втілюються у 

звільненнях від виконання певних обов’язкових дій; б) вони зорієнтовані на 

виконання «міжнародних, державних, суспільних функцій, службових 

обов’язків» [42, с. 66]; в) чіткою є фіксація кола осіб, на яких вони 

поширюються (надмірна деталізація). Отже, навіть не зважаючи на певну 

специфіку правових імунітетів, вони є «різновидом пільг, переваг, 

привілеїв», а отже й лише різновидом стимулів у праві. 

Досить часто при формулюванні визначення стимулів у праві 

використовуються слова «потреби», «мотиви», «інтерес», що цілком логічно 

зумовлює потребу з’ясування їх співвідношення. У цьому аспекті можна 

навести влучний вислів О. Стрельченко, а саме: «Поведінка особи 

визначається потребами й іншими суб’єктивними та об’єктивними\ 

моментами, пов’язаними із її задоволенням. «Потреба» – це відчуття нестачі 

чого-небудь, «стан відомої нестачі, яку організм намагається поповнити». 

Зовнішнім проявом потреби є інтерес. Останній тлумачиться як основа 

суспільних відносин, оскільки вони складаються між особами з приводу 

предмета потреби. Інтерес, що проник у людську свідомість, стає мотивом до 

досягнення мети. Мотив – це внутрішня спонукальна причина. Але на 

особистість діє не тільки внутрішній, але й зовнішній чинник у вигляді 

стимулу. Отже, стимул – це те, що … відображається у почуттях або інших 



55 
 
образах, … реально зачіпає потреби й інтереси особи» [48, с. 7-8]. Такої ж 

думки дотримується й І. Луценко, зазначаючи, що стимули у праві діють 

через внутрішні механізми, якими є мотиви, потреби, інтереси, мета [49, с. 

12]. При цьому, він зазначає, що «потреби, інтереси, мотиви характеризують 

стимул, формують комплекс суб’єктивних факторів мотивації поведінки 

особи (психологічну складову поведінки)» [38, с. 12]. Потреба представляє 

собою «внутрішні збудники активності, рушійні сили діяльності особи, 

джерело розвитку суспільства і самої особи …, потреби тісно взаємодіють з 

інтересами як зовнішнім проявом потреби …, інтереси слугують основою для 

існування стимулів у праві» [49, с. 11]. 

І, нарешті, співвідношення стимулів у праві та стимулювання також 

представляє собою певний інтерес. Не зважаючи на навіть зовнішню 

схожість, їх ототожнювати не варто, оскільки мова йде про, хоча й близькі, 

однак все ж таки різні аспекти правового явища. На співвідношення стимулів 

та стимулювання у праві зверталася увага вчених-юристів й, незважаючи на 

різний підхід до висвітлення свого обґрунтування бачення цього 

співвідношення, висновки всіх робіт майже однакові і їх варто підтримати. 

Так, зокрема, О. Малько стимулювання розглядає як «процес впливу 

правових стимулів на інтереси суб’єктів» [36, с. 61], Н. Мазур – «процес 

вибору та застосування стимулів, здатних сформувати у людини систему 

мотивів до очікуваних дій» [32, с. 6], І. Лико – «процес формування і відбору 

якісно нових стимулів шляхом вивчення мотивів, … які б скеровували 

трудову активність особи до ефективної праці» [31, с. 8]. Р. Калюжний, О. 

Лапка, Т. Пікуля – як «тривалий процес впливу стимулів у праві на інтереси 

та потреби особи який, як будь-який процес, включає ряд взаємопов’язаних 

та взаємодоповнюючих стадій (етапів): з’ясування потреб та інтересів особи, 

вироблення та закріплення стимулів у нормі права, інформування особи про 

існуючі стимули, усвідомлення відповідної інформації, постановку цілей та 

вибір засобів для їх досягнення, вчинення правомірних діянь, задоволення 

своїх потреб та інтересі, отримання винагороди» [34, с. 94]. О Стрельченко 
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стимулювання пропонує розглядати як «процес впливу на свідомість та 

психіку людини, що мають реальні повноваження, які пов’язані з реалізацією 

суб’єктивного права або з отриманням особою нагороди за свою поведінку» 

[47, с. 38]. Дуже показово демонструє свою позицію І. Луценко, зазначаючи 

про те, що «правове стимулювання представляє собою тривалий процес 

впливу правових стимулів на інтереси і потреби особи» [60, с. 52]. Більше 

того, він навіть пропонує авторський перелік ознак такого стимулювання: а) 

це тривалий процес впливу на особу; б) має свідомо-організаційний характер; 

в) передбачає систему логічно-послідовних та взаємопов’язаних дій з боку 

всіх учасників правовідносин (стимулюючого та стимульованого суб’єктів); 

г) виходить з потреб та інтересів стимулюючого суб’єкта; д) обов’язково 

враховує потреби та інтереси стимульованого суб’єкта; е) забезпечує 

мотивацію правомірної поведінки; є) здійснюється із застосуванням стимулів 

як інструментів (засобів) для досягнення мети; ж) охоплює як об’єктивні, так 

і суб’єктивні фактори впливу на поведінку особи; з) базується на 

добровільному виборі моделі поведінки стимульованим суб’єктом; і) 

здійснюється у формі владно-юридичного, інформаційного, ідеологічного, 

соціального впливу; й) як підсумок передбачає надання певного блага 

стимульованому суб’єкту [60, с. 52]. 

Отже, із акцентом на «тривалість», «процес», «використання стимулів», 

фактично І. Луценко формулює авторське бачення відповідного 

співвідношення, а саме «правове стимулювання є процесом реалізації 

правових стимулів» [60, с. 49] й уточнює його – «стимулювання та стимул – 

взаємопов’язані категорії, де стимулювання представляє собою процес 

реалізації стимулів, а останні є інструментами, за допомогою яких 

досягаються цілі стимулювання» [61, с. 101]. Можна цілком погодитися із 

ним у тому, що ці поняття є взаємопов’язаними, що підтверджує й подібність 

назви, втім їх не варто ототожнювати, враховуючи матеріальний аспект 

стимулу й процесуальний аспект стимулювання. Вони існують одночасно, 

доповнюють один одного й у сукупності забезпечують використання ресурсу 
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«стимули у праві – правове стимулювання», де «друге – процес дії першого» 

[36, с. 61]. 

Все вищезазначене дозволяє виокремити стимули у праві у суміжному 

тематичному понятійному ряді й запропонувати перелік ознак стимулів у 

праві, які у сукупності й формують специфіку їх ресурсу. Аналіз наявних 

джерел умовно дозволяє виокремити кілька підходів до виділення ознак 

стимулів у праві – звужений та розширений. Так, наприклад, В. Красовська, 

із посиланням на роботи О. Малька, пропонує такі ознаки: а) «є правовим 

засобом, що упорядковує суспільні відносини; б) надає додаткові можливості 

та права особі; в) збільшує соціальну активність особи; г) створює сприятливі 

умови для задоволення інтересів особи» [42, с. 64]. І. Павлюков пропонує 

дещо збільшений перелік таких ознак: а) пов'язаний із сприятливими 

умовами, що сприяють спрямованості здійснення власних інтересів особи; б) 

повідомляє про збільшення можливостей особи; в) впливає на свідомість 

особи із акцентом на правомірну поведінку; г) впливає на мотиви через 

інтереси особи щодо досягнення інтересу правомірною поведінкою; д) 

формує позитивну правову мотивацію особи; е) виступає спонукальним 

фактором суб’єктивно-об’єктивного характеру; є) передбачає підвищення 

позитивної активності особи; ж) сприяє упорядкованості суспільних 

відносин, виконуючи функцію регулювання та удосконалення» [40, с. 54]. О. 

Стрельченко, у свою чергу, до таких ознак відносить: «пов’язаність із 

сприятливими умовами існування; розширення можливостей для правомірної 

поведінки та задоволення потреб, інтересів; вираз позитивної правової 

мотивації; упорядкованість суспільних відносин» [47, с. 37]. Можна зустріти 

й змістовно тотожній, хоча й за формою подання дещо відмінний перелік 

ознак, а саме: 1) стимули спрямовані на задоволення приватних та публічних 

інтересів особи; 2) спонукають до правомірної поведінки 3) є ефективним 

засобом впливу на поведінку особи з боку держави, суспільства; 4) інформує 

про наслідки правомірної поведінки [34, с.24]. Це й дозволяє погодитися із 

тим, що правова природа стимулів у праві знаходить прояв у тому, що вони – 
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«правові засоби та методи публічного управління, які обов’язково 

проявляються через правомірну поведінку, є змістовним елементом правової 

норми й зовні існують у вигляді заохочень, пільг, переваг, імунітетів, 

надбавок, законних інтересів, суб’єктивних прав, рекомендацій тощо» [34, с. 

24]. І. Луценко пропонує істотно розширений перелік ознак: «1) 

спрямованість на задоволення інтересів і особи і суспільства; 2) спонукання 

до активних дій для досягнення стимульованого результату; 3) надання 

можливості вибору моделі правомірної поведінки; 4) забезпечення мотивації 

правомірної поведінки; 5) ефективного засобу впливу на особу; 6) є 

суб’єктивно-об’єктивним фактором спонукання до дій; 7) інформування про 

правомірну діяльність та її результати» [61, с. 98; 49, с. 13]. З урахуванням 

вищенаведених ознак, можна спробувати запропонувати авторський перелік 

таких ознак: 1) суб’єктивно-об’єктивна природа (внутрішньо-зовнішня); 2) 

комплексність спрямованості на задоволення інтересів як приватних 

(індивідуальних), так і публічних (загальних, колективних) інтересів; 3) 

пов’язаність із сприятливими умовами, збільшення обсягу додаткових 

можливостей різної форми (інтересів, суб’єктивних прав, заохочень, пільг 

переваг тощо); 4) забезпечення мотивації правомірної поведінки, досягнення 

стимулюючого результату за рахунок вчинення активних дій; 5) є 

ефективним засобом впливу на поведінку особи з боку осіб, держави, 

суспільства; 6) передбачає диспозитивність щодо варіантів правомірної 

поведінки; 7) є засобом упорядкування суспільних відносин за рахунок 

виконання функцій розвитку та удосконалення соціальних зв’язків; 8) сприяє 

утриманню від неправомірної, суспільно шкідливої діяльності, інформує про 

можливі її результати. 

Всі ознаки, як і співвідношення суміжних правових понять, що 

стосуються стимулів у праві в цілому, притаманні й стимулам у службовому 

праві як різновиду стимулів у праві. Щоправда, специфіка прояву його ознак 

безпосередньо зумовлена специфікою сфери реалізації таких стимулів, а саме 

специфікою самого службового права. Не зупиняючись на 
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загальнотеоретичних положеннях, варто акцентувати увагу на ознаки 

стимулів у службовому праві зокрема, які у сукупності і формують ресурс 

відповідного стимулу.  

Так, а) суб’єктивно-об’єктивна (внутрішньо-зовнішня) природа 

стимулів у службовому праві знаходить прояв у тому, що наприклад, 

державний службовець чітко усвідомлює, що йому може бути достроково 

присвоєно черговий ранг державного службовця за особливі досягнення або 

за виконання особливо відповідальних завдань, що безперечно вплине на 

його службову кар’єру. Внутрішнє усвідомлення цього безпосередньо 

підтверджено й об’єктивністю існування такої можливості для державного 

службовця – регламентація у ст. 39 Закону України від 10.12.2015 року «Про 

державну службу». Аналогічна можливість регламентована і для 

дипломатичних службовців щодо дострокового присвоєння дипломатичних 

рангів у ст. 26 Закону України від 07.06.2018 року «Про дипломатичну 

службу». Позитиви, пов’язані із змінами у правовому статусу відповідної 

особи у зв’язку із достроковим присвоєнням рангу, його службовій кар’єрі 

усвідомлюються особою й спонукають її до певних дій, враховуючи ті 

об’єктивно існуючи можливості, які вже існують на час усвідомлення;  

б) стосовно комплексного характеру цільової спрямованості стимулів у 

службовому праві і їх орієнтацію на задоволення як приватних 

(індивідуальних), так і публічних (колективних) інтересів, то в даному 

випадку це цілком є зрозумілим, враховуючи специфіку статусу самої особи, 

сфери суспільних відносин, в яких вона перебуває. Підвищуючи рівень своєї 

професійної компетентності наприклад, державний службовець, або ж 

дипломатичний службовець, з використанням різноманітних форм і методів 

й прагнучі задовольнити свої інтереси щодо додаткових знань, службового 

«зростання», «підвищення рівня професіоналізму своєї службової діяльності» 

(ст. 48 Закону України від 10.12.2015 року, «Про державну службу» ст.39 

Закону України від 07.06.2018 «Про дипломатичну службу» тощо), 

одночасно сприяє задоволенню публічних інтересів щодо високого рівня 
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професіоналізму осіб, які перебувають на публічній службі, який 

реалізується у процесі їх служби;  

в) зв’язок із сприятливими умовами, істотним розширенням додаткових 

можливостей різних форм безпосередньо знаходить прояв у тому, що 

законодавчо регламентується й практично забезпечується функціонування 

цілої мережі установ для підвищення рівня професійних компетентностей 

публічних службовці, із збереженням на відповідний період за ними їх посад 

та заробітної плати, із можливістю проходження стажування особи, в т.ч. й із 

відривом від служби, на іншій посаді в іншому органі або за кордоном й 

наданням можливостей, які надає відповідне стажування. У будь-якому 

випадку для досягнення поставленої мети існують досить широкі можливості 

сприятливого характеру й додаткові можливості за рахунок розширення кола 

суб’єктивних прав, інтересів, пільг, преваг, заохочень тощо. Успішне 

проходження щорічного оцінювання результатів службової діяльності 

державного службовця із оцінкою «відмінно» є підставою для його 

преміювання та переважного права просування по державній службі із 

істотним розширенням його можливостей (ст. 44 Закону України від 

10.12.2015 року «Про державну службу») [62, с.31]. 

Грошове забезпечення поліцейських передбачає таке забезпечення, 

розмір якого залежить від посади, спеціального знання, строку служби в 

поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового 

ступеня чи вченого-звання (ч.1 ст.94 Закону України від 02.07.2015 року 

«Про Національну поліцію»). Створюючи достатньо сприятливі умови для 

поліцейських щодо їх службової кар’єри, професійного навчання, одночасно 

передбачається у разі зміни їх істотне розширення різних можливостей 

(організаційного, матеріального та ін. того характеру);  

г) забезпечення мотивації саме правомірної поведінки, досягнення 

стимулюючого результату за рахунок вчинення активних дій. Так, зокрема 

отримання премії або ж переважного права просування по державній службі 

можливе лише за рахунок одержання оцінки «відмінно» за підсумками 
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щорічного оцінювання результатів службової діяльності особи. Досягти 

цього можна лише за умови отримання високих показників результативності, 

ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків 

службовця, а також дотримання правил етичної поведінки та вимог 

законодавства у сфері запобігання корупції (ч.2 ст.44 Закону України від 

10.12.2015 року «Про державну службу»). Лише за рахунок правомірної 

поведінки можливе одержання відмінної оцінки за результатами щорічного 

оцінювання результатів службової діяльності службовця, а отже й 

досягнення стимулюючого результату;  

д) є ефективним засобом впливу на поведінку з боку певних осіб, 

суспільства і держави, оскільки в даному випадку є засобом впливу з боку 

безпосереднього керівника публічної служби, всієї системи суб’єктів 

управління публічної служби, суспільства в цілому, враховуючи те, що саме 

задоволення публічних інтересів є основним завданням всіх публічних 

службовців, відповідно й запровадження стимулів у службовому праві 

зорієнтоване, перш за все, на задоволення публічних інтересів з одночасним 

спонуканням службовців й на додаткове задоволення своїх потреб, інтересів 

тощо. Впровадження систему заохочення для публічних службовців 

переслідує одночасно кілька складових мети, в т.ч. й вплив на службовця 

задля корегування його діяльності задля публічних інтересів;  

е) передбачає можливість вибору моделі поведінки (правомірної 

поведінки). Прагнучи підвищити рівень своєї професійної компетентності 

службовець має право самостійно обирати (висловлювати свої побажання 

безпосередньому керівникові) безпосередньо ті форми і методи, які він 

вважає найкращими для нього з різних причин. Слід зазначити, що сфера в 

цілому правової регламентації стимулів передбачає певну варіативність 

моделей поведінки особи й можливість їх вибору останньою, без 

імперативних правових засад. Це ж у повній мірі є характерним для стимулів 

у службовому праві;  

є) є засобом упорядкування суспільних відносин за рахунок того, що, 
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прагнучи до стимулюючого результату, особа використовує запропоновану 

модель поведінки, завдяки чому ці відносини починають регулюватися саме 

цією нормою права, що й забезпечує упорядкованість суспільних відносин. 

Прагнучи зайняти посаду іншої категорії посад особа бере участь у 

конкурсі на зайняття вакантної посади й сподівається у разі позитивного 

результату істотно розширити свої можливості як публічного службовця 

(оплата праці, пільги, переваги тощо). За рахунок цього відбувається 

упорядкування службових відносин з розвитку та удосконалення кадрового 

забезпечення, підвищення змістовного наповнення професіоналізму тощо; 

ж) сприяє утриманню від неправомірної суспільно-шкідливої 

діяльності, інформує про можливі її результати. Як вже зазначалося, відмінну 

оцінку щорічного оцінювання результатів службової діяльності службовця 

можливо отримати, поміж іншого, лише за умов дотримання положень 

законодавства про запобігання корупції. Концентруючи свою увагу на 

правомірній активній поведінці, службовець прагне досягти стимулюючого 

результату (преміювання, переважне право на просування по службі, або ж в 

інших випадках отримання заохочення, додаткових пільг, переваг тощо), в 

той же час утримується від неправомірної суспільно-шкідливої поведінки, 

яка може позбавити можливості досягти стимулюючого результату. За 

рахунок стимулів у службовому праві популяризується саме правомірна 

поведінка публічних службовців і навпаки попереджається їх неправомірна, 

суспільно-шкідлива діяльність, здійснюється процес виховання у дусі 

активізації правомірної поведінки. 

Отже, акумулюючи все вищезазначене, цілком можна запропонувати 

наступне визначення стимулів у службовому праві різновиду стимулу у прав 

в цілому, як закріпленого у нормах службового права засобу впливу на 

поведінку суб’єктів публічно-службових правовідносин шляхом спонукання 

до активної правомірної суспільно-корисної службової діяльності із надання 

додаткових можливостей різного характеру для забезпечення реалізації та 

захисту, перш за все, публічних інтересів в цілому та інтересів суб’єктів 
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публічно-службових правовідносин зокрема. 

 

 

1.3. Стимули у службовому праві: класифікаційний розподіл, 

функції та системний аналіз 

 

 

Для з’ясування реального ресурсу стимулів у службовому праві 

необхідним є їх класифікаційний розподіл. Слід одразу ж зазначити, що, 

незважаючи на наявність значної кількості різноманітних наукових робіт, 

безпосередньо присвячених або ж різновидам стимулів у праві в цілому, або 

ж окремим засадам їх класифікаційного поділу, в той же час відсутня єдність 

поглядів вчених-юристів щодо чіткого виокремлення критеріїв поділу 

стимулів у праві на види, а отже й щодо самих видів стимулів у праві. 

Відсутність єдності положень вітчизняної правової науки щодо 

класифікаційного поділу стимулів у праві зумовлює й відсутність єдності 

положень доктрини і щодо класифікаційного поділу стимулів у службовому 

праві. Тим не менш, необхідно почати із розуміння значення 

класифікаційного поділу вищезазначених стимулів в цілому. «Чіткий 

класифікаційний поділ дозволяє з’ясувати сутність різноманітних стимулів у 

праві в цілому та службовому праві зокрема, усвідомлення мети цих 

стимулів, їх правового ресурсу, співвідношення і взаємодії. Окрім того, такий 

розподіл дозволяє визначити такі види конкретних стимулів шляхом їх 

диференціації з метою їх подальшого дослідження» [63, с. 36]. Класифікація 

(від lat. «classis» – розряд, клас, «facio» – розкладаю) фіксує «закономірні 

зв’язки між класами об’єктів з метою визначення їх місця і роль в системі, 

що, у свою чергу, робить вказівку на їх специфіку» [34, с. 31]. Класифікація 

відіграє дужу важливу роль при дослідженні будь-якого явища, оскільки «є 

найважливішим засобом теоретичного пізнання об’єкта дослідження, 

виявлення його внутрішніх і зовнішніх властивостей, а також спрощує його 
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розгляд як певної системи зі стійкими зв’язками внутрішнього та 

зовнішнього характеру» [64, с.12]. Всі ці положення цілком прийнятні й для 

класифікаційного поділу стимулів у службовому праві. 

Аналіз наявних доктринальних правових джерел дозволяє виділити 

умовно декілька підходів до класифікаційного поділу стимулів у праві на 

різновиди – вузький (спрощений), із використанням лише одного-кількох 

критеріїв для такого поділу, а відповідно й виділенням одного-кількох 

розподілів стимулів у праві на види. Інший підхід, який можна умовно 

назвати широким (розширеним), передбачає виокремлення багатьох (різної 

кількості, послідовності їх розміщення, а інколи і назви) критеріїв для поділу 

й відповідних різновидів стимулів у праві. Так, наприклад, О. Стрельченко 

визначає важливість класифікації стимулів у праві й пропонує їх поділ на: «а) 

за змістом матеріальні та моральні стимули й зазначає, що інколи останні є 

більш ефективними, ніж матеріальні як за ступенем, так і за часом впливу; б) 

за галузевою належністю – цивільні, конституційні, адміністративні, 

екологічні та ін.; в) за обсягом – основні (суб’єктивне право), додаткові 

(пільги); г) за часом дії – постійні та тимчасові» [65, с. 37]. Щоправда, додає, 

що існують й «престижні стимули», однак критеріїв для їх поділу не надає, 

хоча і зазначає, що такий поділ є «достатньо умовним» [47, с. 106]. І. 

Луценко пропонує за характером впливу поділяти стимули у праві на 

позитивні та негативні [49, с. 99] В. Красовська у свою чергу пропонує також 

використовувати кілька критеріїв для поділу стимулів у праві на види, «а 

саме: а) за галузевою ознакою – конституційні, цивільні, сімейні тощо; б) за 

правовим (зміст) критерієм – матеріальні та процесуальні; в) за сферою 

застосування – міждержавні та внутрішні; г) за суб’єктом – загальні, 

індивідуальні; д) за обсягом – основні, часткові, додаткові; е) за часом дії – 

постійні, тимчасові; є) за змістом – матеріально-правові та морально-правові; 

ж) за елементами структури норми права, при цьому В. Красовська вважає 

цю класифікацію базовою, важливою у порівнянні з іншими, й пропонує 

виокремлювати: юридичний факт-стимул (гіпотеза) суб’єктивне право, 
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законний інтерес, пільгу імунітет, привілею (диспозиція), заохочення 

(санкція)» [42, с. 64-65]. При цьому обов’язково варто зробити уточнення, що 

останню класифікацію В. Красовська формулює із посиланням на праці А. 

Малька [50, с. 76]. 

Достатньо поширеним є поділ стимулів у праві залежно від правової 

природи (інколи використовується в якості критерію поділу – «зміст») на 

моральні та матеріальні (зустрічається уточнююча назва – матеріально-

правові та морально-правові, щоправда для стимулів у праві уточнення на їх 

правове підгрунтя виглядає тавтологічним). Так, наприклад, виокремлюють 

матеріальні стимули (премії, доплати) й моральні стимули (просування про 

службі), які і називають «престижні» (можливо про них і згадувала О. 

Стрельченко, хоча й не віднесла їх до числа моральних) [37, с. 60]. С. 

Венедіктов також пропонує виокремлювати матеріальні стимули (надбавки, 

премії, пільги), моральні (подяки, грамоти, ордени, медалі тощо) й перші 

деталізує, розподіляючи їх на: матеріально-грошові (доклади, премії, 

надбавки) та матеріально-негрошові (цінні подарунки, надання службового 

житла, вибір зручного часу для відпочинку) [66, с. 13–21]. Такий поділ 

деталізованого характеру пропонують А. Ручка, М. Сакада [67, с. 60], І. 

Грузіна [68, с. 14] А. Туманов, В. Курілов пропонують деталізований варіант 

такого поділу й виокремлюють: моральні, матеріальні, статусні стимули у 

праві [69, с. 10; 70, с. 128–137], при цьому останні знаходять прояв у 

«встановлених організаційно-правових формах рівня ділових та політичних 

якостей особи та передбачають позитивні правові наслідки» [70, с. 128], а Г. 

Туманов в якості такого стимулу називає атестацію (щоправда, сьогодні мову 

варто вести про щорічне оцінювання як більш поширену форму) [69, с. 10], 

яка не тільки встановлює рівень підготовки особи, а й стимулює підвищення 

її компетентності, ініціативності, відповідальності. Н. Мазур, у свою чергу, 

моральні стимули пропонує поділити залежно від ступеню прояву ініціативи 

керівника у їх застосуванні на: «цілеспрямовані та стохастичні (випадкові)» 

[32, с. 16–17].  
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Обираючи в якості критерію поділу внутрішню структуру стимулу у 

праві, С. Мірошник виокремлює прості та складні, при цьому до перших вона 

пропонує віднести заохочення, а до других пільги, привілеї, імунітети [51, 

С.7, 17]. Використовуючи не в якості критерію «характер позитивної 

санкції», також пропонується й поділ стимулів у праві на: абсолютні 

(обов’язкові), до яких можна віднести доплати та надбавки для працівників 

Національної поліції, та відносні (можливі), до числа яких можна віднести 

державні премії [37, с. 61–62]. 

Розширений перелік критеріїв поділу й відповідно різновидів 

пропонують М. Карлін: «а) за формою впливу – матеріальні та не 

матеріальні; б) за рівнем впливу – індивідуальні й групові (колективні); в) за 

формою винагороди – грошові та не грошові (щоправда, це стосується лише 

матеріальних стимулів у праві); г) за силою впливу на особу – прямі та 

опосередковані (непрямі); д) за суб’єктом стимулювання – з боку державних, 

недержавних суб’єктів; е) за об’єктом стимулювання – спрямовані на 

інтереси службовців, менеджерів, представників вільних професій; є) за 

результатами праці (служби) – за якість, продуктивність, інтенсивність» [28, 

с. 13]. Незважаючи на використання різних критеріїв, варіант, 

запропонований М. Карліним, виглядає дещо узагальненим без урахування 

всього численного за змістом і формою прояву ресурсу стимулів у праві. 

Кілька критеріїв й розподілів стимулів у праві пропонують і С. Лисенковий, 

А. Колодій, О. Тихомиров, В. Ковальський, а саме: «а) залежно від зв’язку із 

нормою права – умови, що передують поведінку, або юридичний факт 

(гіпотеза), суб’єктивні права, обов’язки, законні інтереси, пільги (диспозиції), 

заохочення (санкції); б) за галузевою приналежністю форми права – 

цивільно-правові, конституційні тощо; в) за обсягом – основні (суб’єктивне 

право, заохочення), додаткові (пільги, привілеї, імунітети), часткові 

(законний інтерес); г) за суб’єктами – індивідуальні, колективні або загальні 

та виняткові; д) за змістом (фактичним змістом) – особисті, майнові, 

організаційні, духовні; г) за видами суспільних відносин – економічні, 
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політичні, соціальні, культурні» [53, с. 285–286]. Також декілька критеріїв 

для поділу, однак дещо іншого змісту, пропонує О. Чумаченко, а саме: «а) за 

джерелами впливу – внутрішні, зовнішні; б) за засобом впливу – примусові 

та спонукальні; в) за функціями стимулювання – випереджальні та 

підкріплюючі» [29, с. 7]. Цікавим є класифікаційний розподіл, 

запропонований, щоправда тільки для заохочень, які є одним, хоча і 

важливим різновидом стимулів, у службовому праві: а) за об’єктивованістю 

заохочень щодо стимулів, спрямованих на відповідного суб’єкта, – моральні, 

матеріальні, змішані; б) за статусом того, суб’єкта, який здійснює 

застосування заохочення – що застосовуються органом держави, що 

застосовуються недержавним суб’єктом (щоправда, останні не визначаються 

нормами службового права); в) за статусом адресата – індивідуальні та 

колективні [55, с. 38–39], а також г) за ступенем визнання та рівнем 

престижності – державні нагороди, ті що не є державними нагородами; д) за 

державною належністю суб’єкта заохочення – внутрішньодержавні та 

іноземні; е) за категорією осіб, щодо яких заохочення застосовується – щодо 

службовців, щодо допоміжно-технічного персоналу; [55, с. 283–284].  

Додатково також виокремлюються розподіли за специфікою процедури 

застосування, централізацією процедури застосування, формалізованістю 

застосування заохочень, а також специфічними засадами реалізації 

повноважень суб’єктами їх застосування [55, с. 50–51]. 

Й особливу увагу слід зупинити на варіанті розподілу, 

запропонованому Р. Калюжним, О. Лапка, Т. Пікуля, який цілком можна 

віднести до зразків розширеного поділу із використанням значної кількості 

критеріїв, а саме: а) за формами (джерелами) права пропонується 

виокремлювати стимули, закріплені у Конституції України (своєчасне 

одержання винагороди за сумлінне служіння державі, публічним інтересам, 

значні успіхи, надмірні зусилля), у законах, у підзаконних актах, у 

правозастосовних актах; б) за особливістю правового регулювання цілком 

можна вести мову про стимули, закріплені у нормативно-правових актах, та 
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стимули, закріплені в індивідуальних актах; в) за суб’єктами нормотворчості 

щодо стимулів, останні можна поділити на: стимули «законодавчого органу» 

(пільги працівникам Національної поліції), стимули «глави держави» 

(почесні звання), стимули органів виконавчої влади, із розподілом їх на 

стимули вищого органу виконавчої влади (надбавки для певної категорії 

службовців визначених постановою Кабінету Міністрів України) та 

центральних органів виконавчої влади (надбавки, що встановлюються 

наказами міністерств), й місцевих органів виконавчої влади (заохочення 

згідно розпорядженнями місцевих державних адміністрацій), стимули 

органів місцевого самоврядування (премії за рішеннями місцевих рад); г) за 

структурним елементом норми права, в якому стимули закріплені, останні 

поділяються на: факти-стимули (гіпотези), суб’єктивні права, законні 

інтереси, пільги, переваги, імунітети, привілеї (диспозиція), заохочення 

(позитивна санкція); д) за характером впливу на поведінку суб’єкта – 

позитивні, що спонукають саме до правомірної поведінки, негативні, які 

спонукають утримуватися від неправомірної поведінки, право відновні які 

передбачають поновлення раніше існуючого стану, право ліквідаційні 

(праволіквідні), що передбачають певне звуження правомочностей особи; е) 

за характером змісту – зобов’язуючі, забороняючі, заохочувальні; ж) з 

ступенем узагальненості – загальні, спеціальні, індивідуальні; з) за галузевою 

належністю: конституційно-правові, цивільно-правові тощо (щоправда, 

зайвим виглядає використання у назві уточнення на їх правовий характер й 

ускладнена назва «…-правовий»); і) за видами суспільних відносин – 

соціальні, економічні, політичні, культурні; й) за об’єктом – індивідуальні та 

колективні; к) за наслідками дій щодо об’єкта – матеріальні, моральні, 

статусні, змішані; л) за обсягом – основні, часкові, додаткові; м) за часом дії 

– постійні, тимчасові; н) за рівнем впливу – міжнародні, загальнодержавні, 

місцеві (локальні); о) за характером отримуваного блага – додаткові блага, 

звільнення чи пом’якшення відповідальності; п) за формою оприлюднення 

(усні та письмові) [34, с. 42 –49].  
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Узагальнюючи все вищезазначене, враховуючи те, що певні 

класифікаційні розподіли, запропоновані щодо стимулів у праві в цілому й 

відрізняються дещо узагальненим теоретичним хакером, інші, сформульовані 

фахівцями у окремих галузях правової науки й мають галузеву специфіку, 

акцентуючи увагу на особливості службового права як сфери об’єктивізації 

стимулів, можна запропонувати авторський варіант класифікаційного 

розподілу стимулів ту службовому праві, використовуючи вищезазначені 

положення як базу й виокремлюючи специфіку, притаманну саме 

службовому праву. Доцільно запропонувати розширений варіант 

класифікаційного розподілу, із використанням різних критеріїв поділу, що 

дозволить з’ясувати все багатоманіття форм прояву стимулу у службовому 

праві та його реальний ресурс.  

Так, зокрема, можна запропонувати розподіл стимулів у службовому 

праві: 

а) залежно від джерела права, в якому закріплюються засади: стимули, 

засади яких закріплені у Конституції України (наприклад, державні 

нагороди), стимули, засади яких закріплені у законодавчих актах (наприклад, 

у Законі України «Про державні нагороди України», «Про Національну 

поліцію», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про службу безпеки України» тощо), стимули, засади 

яких закріплені у підзаконних нормативно-правових актах (наприклад, у 

Положенні про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки 

України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки від 30.07.2013 

року № 104; у Положенні про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства 

юстиції України від 14.02.2013 року № 271,5; у Постанові Кабінету Міністрів 

України від 20.08.2008 року № 728 «Про затвердження Положення «Про 

Почесну грамоту Кабінету Міністрів України» тощо), стимули, правові 

засади яких визначаються у правозастосовних актах (рішенням суду щодо 

виплати підвищеного розміру доплати окремим категоріям службовців), в 

т.ч. й рішеннями ЄСПЛ;  
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б) залежно від особливостей правового регулювання правових засад 

стимулів – ті, що закріплені у нормативно-правових актах (такими є 

більшість стимулів, до числа яких цілком можна віднести: державні 

нагороди, пільги, імунітети, привілеї, компенсації тощо), ті, що визначаються 

в індивідуальних актах (на підставі розпорядження керівника державного 

органу може оголошуватися подяка службовцеві за сумлінну службу);  

в) за суб’єктом застосування – ті, що застосовуються чітко нормативно 

визначеним суб’єктом (державні нагороди, пільги, імунітети тощо), ті, що 

можуть застосовуватися безпосереднім керівником призначення (подяки, 

премії, додаткова відпустка військовослужбовцям строком до 5 діб, тощо); 

г) за структурним елементом норми службового права, у якій 

фіксуються: ті, що закріплені у гіпотезі (це т.з. факти-стимули, прикладом 

може слугувати використання службовцем Національної поліції доплат, 

компенсацій за службу у вихідні та святкові дні); ті, що фіксуються у 

диспозиції норми (це більшість стимулів у службовому праві, а саме: законні 

інтереси, суб’єктивні права, привілеї, переваги, пільги службовцям), ті, що 

закріплені у санкції норми права (це всі види заохочень для всіх публічних 

службовців); 

д) за характером правового впливу на публічного службовця – 

позитивні стимули (надбавки, заохочення за сумлінну службу, присвоєння 

чергового рану державного службовця, в т.ч. й дострокове, зняття раніше 

накладеного дисциплінарного стягнення, доплата за додаткове навантаження 

у зв’язку в виконанням обов’язків тимчасово відсутнього службовця, тощо) 

та негативні стимули (звільнення від відповідальності у разі своєчасного 

внесення зміни до декларації публічного службовця, зумовленого 

виявленням технічної, арифметичної помилки публічного службовця);  

е) за ступенем узагальненості дій – загальні (щодо всіх публічних 

службовців, прикладом може слугувати заохочення, передбачені в Законі 

України «Про державну службу»), спеціальні (ті, що поширюються на певну 

групу публічних службовців, правові засади застосування яких визначаються 



71 
 
у спеціальних нормативно-правових актах. Так, наприклад, згідно із Законом 

України «Про Національну поліцію», «Про Дисциплінарний статут органів 

внутрішніх справ», Наказом МВС України від 18.01.2013 року № 38 «Про 

відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства внутрішніх справ», на осіб 

рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, 

військовослужбовців Національної поліції та Національної гвардії МВС 

України, працівників системи МВС України, працівників підприємств, 

установ, організацій, підпорядкованих МВС України поширюються ті 

стимули, які передбачені саме цими актами); 

є) залежно від об’єкта стимулювання – індивідуальні (окремий 

публічний службовець), колективні (органи (установи) публічної служби), 

колективи цих органів (установ);  

ж) за часом безпосередньої їх дії – постійні (пільги, почесне звання), 

тимчасові (премії, оголошення подяки, нагородження цінним подарунком); 

з) за обсягом – основні (заохочення, доплати за використання 

іноземних мов під час службової діяльності, присвоєння чергового рангу 

тощо), додаткові (премії, можливість надання санаторно-курортного 

лікування тощо); 

і) за специфікою процедури – ті, що застосовуються у порядку відносно 

спрощеної процедури (премія, додаткова відпустка для службовців 

мілітаризованої публічної служби тощо), ті, застосування яких передбачає 

дотримання чіткої процедури, в т.ч. із узгодженнями, дотриманням обмежень 

щодо строків (наприклад, заохочувальні відзнаки відомчого, урядового 

значення, державні нагороди тощо); 

й) за специфікою оформлення застосування – формалізовані, із 

оформленням у трудовій книжці та особовій справі (наприклад, заохочення у 

вигляді дострокового присвоєння рангу державного службовця), 

неформалізовані(усні) (публічна похвала за результати служби, надання 

участі у професійно-орієнтованому семінарі тощо); 

к) за ступенем централізації процедури застосування – централізовані 
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(державні нагороди, урядові, відомчі відзнаки, обов’язкові доплати тощо), 

децентралізовані, із їх розподілом на регіональні, муніципальні, локальні 

(премії, доплати, моральні заохочення тощо); 

л) залежно від розподілу публічної служби – стимули для державних 

службовців, службових осіб органів місцевого самоврядування, 

військовослужбовців тощо; 

м) залежно від виду публічної служби – стимули у цивільній публічній 

службі та стимули у мілітаризованій публічній службі; 

н) за змістом – матеріальні (доплати, надбавки, пільги, премії), 

моральні (подяка, занесення Дошку пошани, дострокове зняття 

дисциплінарного стягнення, повідомлення батьків або колектив за місцем 

роботи чи навчання військовослужбовця до його призиву на службу про 

зразкове виконання ним обов’язку), змішані (присвячення почесного звання 

із виплатою надбавки щомісячної), статусні (дострокове присвоєння 

чергового рангу службовця, відмінне щорічне оцінювання результатів 

службової діяльності); 

м) за змістом також можливий розподіл стимулів на: обов’язкові 

((абсолютні), до числа яких слід віднести, наприклад, обов’язкові доплати 

публічним службовцям за використання іноземних сов, за почесні звання, за 

науковий ступінь, за вчене звання) та можливі (відносні), до числа яких 

можна віднести премії, надбавки за напруженість у службі, моральні стимули 

тощо; 

н) залежно від безпосереднього зв’язку із професійною службовою 

діяльністю – ті, що безпосередньо із нею пов’язані (наприклад, дострокове 

присвоєння рангу державного службовця), ті, які пов’язані із нею 

опосередковано (наприклад, надбавка за наявність вченого звання). 

Можна і далі продовжувати класифікаційний розподіл стимулів у 

службовому праві, проте і цих варіантів достатньо для того, щоб вести мову 

про розмаїття форм їх прояву, комплексність ресурсу. Не варто кожний 

розподіл розглядати окремо, бо таким чином буде неповним уявлення про 
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ресурс стимулів. Лише у їх комплексному розгляді можна з’ясувати 

специфіку стимулів у службовому праві, їх комплексний зміст, 

багатофункціональність та розмаїття форм зовнішнього прояву.  

З`ясуванню реального ресурсу стимулів у службовому праві сприяє й 

визначення мети та функцій їх. При цьому не варто ототожнювати мету та 

функції стимулів у праві в цілому та у службовому праві зокрема, оскільки 

вони, хоча і є досить близькими за своїм призначенням, однак все ж таки не є 

тотожними. Етимологічне значення «мети» і «функцій» свідчить про те, що 

«мета» означає те, до чого прагнуть, що намагаються досягти, що потрібно 

здійснити [71, с. 802], в той же час як «функція» (від. lat. functio – звершення, 

виконання, здійснення) означає «напрям діяльності, спосіб діяння об’єкта, 

спрямований на досягнення певного результату» Можна погодитися із Ю. 

Пирожковою у тому, що і «мета» і «функції» є складовими єдиного 

суміжного понятійного ряду, однак із різним змістовним наповненням, що й 

зумовлює їх структуру виокремленість у цьому ряду. Етимологічне значення 

«мети» і «функцій» свідчить про те, що «мета» означає те, до чого прагнуть, 

що намагаються досягти, що потрібно здійснити [72, с. 11]. 

У вітчизняній правовій науці відсутня єдність підходів до розгляду 

мети стимулів у праві взагалі. Так, зокрема, можна згадати визначення мети 

стимулів у праві, запропоноване Р. Калюжним, О. Лапка, Т. Пікуля, а саме: 

«це спонукання особи до правомірної поведінки, в результаті чого 

задовольняються потреби та інтереси як особи, так і суспільства в цілому» 

[34, с. 25]. Дещо схожу, хоча й деталізовану у частині результату стимулів, 

демонструє позицію Т. Гуменюк, зазначаючи, що мета стимулів у праві 

полягає у «визначені мотивації, спрямованої на соціально активну поведінку, 

на високий результат дій, на забезпечення самостійності, свободи особи, на 

прояв творчості, ініціативності та завзятості» [73, с. 5-7, 34, с. 25]. І зовсім 

узагальнену позицію демонструє А. Малько, визначаючи мету стимулів у 

праві як «вплив на поведінку особи у необхідних для суспільства та держави 

напрямів, спонуканні до певного характеру» [50, с. 48]. 
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Погоджуючись в цілому із тим, що мета стимулів у праві полягає у 

певній мотивації, спонуканні особи (осіб) до правомірної, активної поведінки 

для задоволення інтересів та потреб як особи, так і суспільства, в той же час 

варто зробити уточнення, що при визначенні мети певного різновиду 

стимулів у праві (зокрема, стимулів у службовому праві) має враховуватися 

мета тієї сукупності правових норм, які фіксують ці стимули й відповідно 

спонукання до певних моделей поведінки для досягнення певного 

результату. В даному випадку мають враховуватися мета адміністративного 

права як галузі права, норми якої фіксують відповідні стимули, а також мета 

службового права як підгалузі адміністративного права. Саме тому цілком 

логічно вести мову про те, що метою стимулів у службовому праві є: а) як 

різновиду стимулів у праві в цілому – спонукання (мотивація) до правомірної 

поведінки, забезпечення дисципліни і законності, правопорядку; 

упорядкуванні та захисту суспільних відносин, створенні умов для 

задоволення потреб і інтересів як особи, так і суспільства в цілому. Це може 

бути визначено як загальну межу стимулів у службовому праві; б) як 

спонукання (мотивацію) публічних службовців до активної ініціативної 

правомірної поведінки, а також утримання від неправомірної у процесі 

виконання професійних обов’язків під час публічно-службової діяльності, з 

метою задоволення та захисту публічних інтересів, а також своїх потреб та 

інтересів, безпосередньо пов’язаних із відповідною діяльністю (т.з. 

спеціальна межа стимулів у службовому праві). Безпосередньо призначення 

стимулів у службовому праві визначають їх функції, які не можна 

розглядати, як і їх мету, ізольовано від функцій адміністративного права і 

службового права як підгалузі останнього. В той же час аналіз наявних 

джерел свідчить про певне «змішування» функцій стимулів у праві в цілому. 

Так, наприклад, А. Малько виділяє серед функцій стимулів у праві: «функцію 

розвитку соціальних зв’язків, соціального контролю, мотиваційну, виховну, 

комунікативну» [50, с. 83], М. Карлін – мотиваційну, регулюючу та 

відтворювальну [28, с. 12], демонструючи фактично перерахування деяких 
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соціальних (загальносоціальних) і деяких спеціально-юридичних функцій, 

що не дозволяє у повному обсязі охопити функції стимулів у праві. Р. 

Калюжний, О. Лапка, Т. Пікуля пропонують інший варіант, який 

відрізняється дещо розширеним змістом, і навіть пропонують їх подія на дві 

групи – загальносоціальні (соціального контролю, мотиваційну, виховну, 

комунікативну, гарантуючу) й спеціально-юридичні (праворегулятивну, 

обмежувальну) [34, с. 28-29]. Хоча цей варіант і є більш прийнятним, 

оскільки містить й перерахування більшої кількості функцій і їх розподіл на 

групи, проте досконалим його визнати також не можна. 

Використовуючи вищезазначені положення як базові, а також 

положення про теорію функцій адміністративного права в цілому, можна 

запропонувати авторський варіант функцій стимулів у службовому праві, а 

саме: а) загальносоціальні (мотиваційна, соціального контролю (контрольна), 

ідеологічна, інформаційна (комунікативна), виховна, гарантувальна), б) 

спеціально-юридичні (регулятивна та охоронна).  

При цьому мотиваційна функція стимулів у службовому праві полягає 

у тому, що стимули впливають на внутрішній світ публічного службовця, 

формують у нього прагнення до активної, ініціативної правомірної діяльності 

у процесі служіння публічним інтересам задля задоволення та захисту 

останніх та своїх потреб, інтересів. Публічний службовець знає про ті 

позитивні для нього наслідки, які можуть настати для нього у разі прояву 

ініціативи й вчинення активних правомірних дій. Норми службового права 

фіксують можливість позитивних результатів правомірних дій публічного 

службовця, при цьому залишають за ним право вибору такої поведінки. Так, 

зокрема, у разі отримання відмінної оцінки за результатами щорічного 

оцінювання результатів службової діяльності публічного службовця може 

бути премійовано. Отже, певне спонукання саме до одержання найвищої 

оцінки шляхом підвищення рівня теоретичної підготовки, професійної 

компетентності, самовдосконалення й формує зміст мотиваційної функції 

стимулів у службовому праві у даному випадку. 
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Контрольна (соціального контролю) функція стимулів у службовому 

праві знаходить вияв у тому, що за рахунок відповідних стимулів суспільство 

координує службову діяльність особи, встановлює відповідність реальної 

поведінки публічного службовця й тих стандартів, які фіксують норми 

службового права. У разі відхилення від останніх є важелі координації 

поведінки публічного службовця й спрямування останньої у «русло» 

правомірності. Саме за правомірну активну поведінку передбачається 

застосування пільг, привілеїв, імунітету і заохочень. Ідеологічна функція 

знаходить прояв у пануванні у процесі публічної службової діяльності 

пріоритету реалізації та захисту прав, свобод, законних інтересів особи у 

правовідносинах із державою, реалізації і захисті публічного інтересу у його 

пріоритетності над інтересами та потребам самого публічного службовця, 

«обслуговуючій» («сервісній») спрямованості публічно-службової діяльності 

особи. Все це зумовлено трансформацією ідеології адміністративного права 

[34, с. 23] й службового права як підгалузі останньої, передбачає спонукання 

публічного службовця до правомірної активної діяльності, зорієнтованої на 

формування громадянського суспільства, професійної правосвідомості 

службовців, виховання патріотично активних публічних службовців.  

Виховна функція стимулів у службовому праві знаходить прояв у тому, 

що саме ці стимули формують цінності, «ціннісні уявлення та напрями 

діяльності публічного службовця» [73, с. 29], попереджає, впливає 

профілактично на свідомість публічних службовців, спонукає до правомірної 

активної поведінки й попереджає протиправні діяння публічних службовців. 

Інформаційна (комунікативна) функція полягає у тому, що стимули містят 

необхідну інформацію про зразки правомірної поведінки публічних 

службовців та позитивні їх результати для останнього (за вагомі особисті 

досягнення у службовій діяльності можливе застосування цілого переліку 

заохочень) й «усвідомлення службовцям як особистого, так і суспільного 

значення таких стимулів» [34, с. 29-30]. Фактично завдяки інформаційній 

(комунікативній) функції стимулів у службовому праві здійснюється не 
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тільки зв'язок публічного службовця й інших учасників службової діяльності, 

до певної інформації, але й фактично створюються умови для максимального 

прояву реального потенціалу особи як службовця публічним інтересам. І, 

нарешті, гарантійна функція стимулів у службовому праві полягає у тому, що 

вони не тільки створюють умови для активної правомірної поведінки, а й 

містять всі необхідні засоби для їх існування (у разі активного використання 

у службовій діяльності іноземних мов,службовець має право на отримання 

надбавки використовувати цілу мережу баз та форм підвищення рівня своєї 

професійної лінгвістичної підготовки, в т.ч. за рахунок бюджетних коштів). 

Окрім того, на період стажування, в т.ч. й на базі інших органів держави, за 

публічним службовцем гарантовано зберігається місце публічної служби, 

заробітна плата. 

До спеціально-юридичних функцій стимулів у службовому праві слід 

віднести регулятивну функцію, яка передбачає цілеспрямований вплив на 

публічного службовця шляхом визначення («позитивних») правил 

правомірної активної поведінки, спрямованих на задоволення публічних 

інтересів, потреб самого публічного службовця у процесі службової 

діяльності. Саме завдяки цій функції з’являється перелік тих зразків активної 

правомірної поведінки публічних службовців, у разі вчинення яких вони 

можуть очікувати на настання позитивних результатів. Одночасно не варто 

забувати й про її «протилежну» функцію – охоронну функцію стимулів у 

службовому праві, завдяки якій відбувається вплив на ці ж відносини однак в 

аспекті попередження, превенції, припинення дій, які не правомірними, 

визначення заходів впливу у разі невідповідності поведінки публічного 

службовця ознакам правомірності. 

Всі функції стимулів у службовому праві взаємодоповнюють одна одну 

як у своїх групах, так й цілому, що й зумовлює багатофункціональне 

(комплексне) призначення стимулів у службовому праві в цілому. Варто 

зазначити, що всі складові стимулів (заохочення, пільги, премії, переваги, 

імунітети, факти-стимули, привілеї) також виконують свої функції, 
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доповнюють один одного у функціональному призначенні стимулів у 

службовому праві в цілому. 

Доцільним вбачається й розгляд й розгляд стимулів у службовому 

праві як певної системи, тобто як «упорядкованої сукупності 

взаємопов’язаних та взаємодіючих структурованих інтегральних елементів 

… та зв’язків між ними, які забезпечують її цілісність» [34, с. 13]. Стимули у 

службовому праві можна розглядати як сукупність взаємопов’язаних й 

взаємодіючих елементів (заохочень, пільг, переваг, привілеїв, імунітетів, 

суб’єктивного права, законних інтересів, фактів-стимулів), які перебувають 

між собою у зв’язках (зв’язки як внутрішні, тобто ті, що виникають між 

видами стимулів, так і зовнішні, тобто ті, які виникають між системою всіх 

стимулів та іншими правовими явищами), що забезпечує цілісність, динамізм 

та відкритість цієї системи, а також забезпечують її структурну 

трансформацію у разі внутрішніх або зовнішніх змін. Цілком можливим є 

розгляд в якості елементів системи й стимулів у службовому праві щодо 

кожного окремого різновиду публічної служби (державної, муніципальної, 

дипломатичної, військової, патронатної тощо), які також заходяться у 

зв’язках між собою та з іншими явищами, а також наділені ознаками 

динамічності, відкритості, мобільності, що й дозволяє вести мову про 

існування їх як системи. Якщо моделі поведінки змінюється, змінюється й 

стимул до забезпечення її правомірності. Якщо змінюються окремі види 

стимулів, це впливає й на решту стимулів як в межах їх сукупності (пільги, 

переваги, заохочення тощо), так і стимулів в цілому у всій їх сукупності. 

Впровадження нового виду публічно-службової діяльності зумовлює й 

впровадження окремого різновиду стимулів у службовому праві, узгодження 

їх із вже існуючими та всією їх системою в цілому. Зазначена система 

стимулів є відкритою, мобільною, динамічною, структурованою, що й 

забезпечує використання всього комплексного ресурсу стимулів у 

службовому праві.  

Отже, для з’ясування реального ресурсу стимулів у службовому праві 
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необхідним є їх класифікаційний розподіл з використанням кількох 

критеріїв, серед яких, джерело права, в якому закріплюються; особливості 

правового регулювання правових засад; суб’єкт застосування; структурний 

елемент норми права, в якому фіксуються; характер правового впливу на 

службовця; ступінь узагальненості дії; об’єкт стимулювання, час 

безпосередньої дії; обсяг; специфіка процедури; специфіка оформлення 

застосування; ступінь централізації процедури; різновид публічної служби; 

зміст; безпосередній зв'язок із професійною службовою діяльності особи.  

З’ясуванню реального змісту стимулів у службовому праві сприяє і їх 

мета як спонукання (мотивація) до активної правомірної поведінки, 

забезпечення правопорядку, дисципліни, законності, упорядкування та 

захисту суспільних відносин, створення умов для задоволення потреб і 

інтересів особи і суспільства в цілому (загальна мета), як спонукання 

публічних службовців до активної правомірної ініціативної поведінки й 

утримання від протиправних діянь при виконанні професійних обов’язків під 

час публічно-службової діяльності з метою задоволення публічних інтересів 

та своїх потреб та інтересів, безпосередньо пов’язаних із відповідною 

діяльністю (спеціальна мета). 

Стимули у службовому праві виконують ряд функцій, серед яких: 

загально-соціальні (мотиваційна, контрольна, інформаційна, ідеологічна, 

виховна, гарантуюча) й спеціально-юридичні (регулятивна та охорона), які 

взаємодоповнюють одна одну зумовлюють багатофункціональність стимулів 

у службовому праві. 

Останніх варто розглядати як єдину систему, що складається із 

елементів (окремі різновиди стимулів у службовому праві), які за рахунок 

внутрішніх та зовнішніх зв’язків, зумовлюють існування відкритої, 

мобільної, динамічної єдності, яка й свідчить про реальний ресурс стимулів у 

службовому праві. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. На підставі всього вищезазначеного, можна запропонувати авторське 

визначення службового права як сфери об’єктивізації стимулів. Це – 

сукупність норм права, які покликані регулювати суспільні відносини, 

безпосередньо пов’язані із організацією та функціонуванням професійної 

службової діяльності, зорієнтованої на задоволення публічних інтересів, осіб, 

які перебувають на посадах в органах публічної адміністрації й наділені для 

цього певним обсягом публічно-владних повноважень. 

2. Можна запропонувати наступне визначення стимулів у службовому 

праві різновиду стимулу у прав в цілому, як закріпленого у нормах 

службового права засобу впливу на поведінку суб’єктів публічно-службових 

правовідносин шляхом спонукання до активної правомірної суспільно-

корисної службової діяльності із надання додаткових можливостей різного 

характеру для забезпечення реалізації та захисту, перш за все, публічних 

інтересів в цілому та інтересів суб’єктів публічно-службових правовідносин 

зокрема. 

3. Для з’ясування реального ресурсу стимулів у службовому праві 

необхідним є їх класифікаційний розподіл з використанням кількох 

критеріїв, серед яких, джерело права, в якому закріплюються; особливості 

правового регулювання правових засад; суб’єкт застосування; структурний 

елемент норми права, в якому фіксуються; характер правового впливу на 

службовця; ступінь узагальненості дії; об’єкт стимулювання, час 

безпосередньої дії; обсяг; специфіка процедури; специфіка оформлення 

застосування; ступінь централізації процедури; різновид публічної служби; 

зміст; безпосередній зв'язок із професійною службовою діяльності особи.  

4. З’ясуванню реального змісту стимулів у службовому праві сприяє і 

їх мета як спонукання (мотивація) до активної правомірної поведінки, 

забезпечення правопорядку, дисципліни, законності, упорядкування та 

захисту суспільних відносин, створення умов для задоволення потреб і 
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інтересів особи і суспільства в цілому (загальна мета), як спонукання 

публічних службовців до активної правомірної ініціативної поведінки й 

утримання від протиправних діянь при виконанні професійних обов’язків під 

час публічно-службової діяльності з метою задоволення публічних інтересів 

та своїх потреб та інтересів, безпосередньо пов’язаних із відповідною 

діяльністю (спеціальна мета). 

5. Стимули у службовому праві виконують ряд функцій, серед яких: 

загально-соціальні (мотиваційна, контрольна, інформаційна, ідеологічна, 

виховна, гарантуюча) й спеціально-юридичні (регулятивна та охорона), які 

взаємодоповнюють одна одну зумовлюють багатофункціональність стимулів 

у службовому праві. Останніх варто розглядати як єдину систему, що 

складається із елементів (окремі різновиди стимулів у службовому праві), які 

за рахунок внутрішніх та зовнішніх зв’язків, зумовлюють існування 

відкритої, мобільної, динамічної єдності, яка й свідчить про реальний ресурс 

стимулів у службовому праві. 

Зміст досліджень, наведений у розділі, опубліковано в 2 статтях в 

науковому фаховому виданні України [74, с. 36–46; 75, с. 159-164], 1 стаття у 

періодичному науковому виданні зарубіжної країни [76, с. 62-69], у 4 

збірниках наукових праць [77, с. 299–301; 78, с. 136-138; 79, с. 21-27; 80, с. 

388 – 390] та на 8 науково-практичних конференціях [81, с. 111–113; 82, с. 

82-85; 83, с. 137-139; 84, с. 403-406; 85, с. 1349-134; 86, с. 436-442; 87, с. 145-

151; 88, с. 56]. 
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РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОВИДІВ СТИМУЛІВ ТА 

СТИМУЛЮВАННЯ У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Стимули у службовому праві України: характеристика 

різновидів 

 

 

Слід почати із того, що, незважаючи на розмаїття підходів щодо 

визначення, кваліфікаційного розподілу стимулів у службовому праві, вчені-

юристи (насамперед, вчені-адміністративісти і певною мірою вчені-

представники науки трудового права, які також, як вже зазначалося, 

намагаються досліджувати ці питання, щоправда, в іншому аспекті) 

одностайні у тому, що основне місце (домінуюче) серед стимулів у 

службовому праві посідають заохочення. Так, наприклад, автори навчального 

посібника «Заохочення у службовому праві» за загальною редакцією Т.О. 

Коломоєць та В.К. Колпакова наводять дванадцять визначень «заохочення», 

які свого часу ще були сформульовані представниками різних вітчизняних 

наукових шкіл, й представники яких поглиблено досліджують і до сьогодні 

проблематику адміністративного права. Наведемо декілька із них. Так, 

заохочення визнається як «... це важливий засіб виховання публічних 

службовців і зміцнення службової дисципліни. Воно застосовується до них за 

бездоганну і ефективну службу, сумлінне виконання посадових обов'язків, 

успішне виконання завдань особливої важливості і складності» [55, с. 35], «... 

це здійснювана в установленому порядку спеціальна діяльність органів і 

посадових осіб, що виражається в застосуванні до службовця заходів 

морального й матеріального стимулювання і є визнанням його заслуг щодо 

успішного та сумлінного виконання протягом тривалого часу обов'язків, а 

також виконання завдань особливої складності» [55, с. 36], «... це особливий 

засіб правового впливу і стимулювання службової діяльності, у якій 
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виявилось сумлінне виконання обов'язків» [55,с. 36]. Отже, навіть 

узагальнений аналіз цих визначень дозволяє стверджувати, що заохочення 

безпосередньо пов'язане із службовою діяльністю спеціальних суб'єктів, 

полягає у публічному визначенні особливих здобутків у діяльності останніх, 

пов'язане із певною процедурою такого визначення та наданням відповідним 

суб'єктам певних благ матеріального, морального або ж іншого характеру, як 

підтвердження «особливості» досягнутих ними результатів у порівнянні з 

іншими суб'єктами, так і спонукання їх (і на їх прикладі й інших суб'єктів) до 

аналогічної діяльності на майбутнє. При цьому слід підкреслити той факт, що 

аналіз зазначених робіт свідчить про те, що заохочення розглядаються не 

тільки як один із засобів стимулювання, а, « на відміну від інших,... як такий 

засіб, що характеризується найвищою ефективністю щодо корегування 

поведінки, суб’єктів суспільних відносин» [55, с. 28], а отже як один із трьох 

(переконання, заохочення, примус) найпоширеніших, найбільш затребуваних 

суспільством, найбільш ефективних, найбільш повно врегульованих нормами 

права методів регулювання відносин у сфері публічного адміністрування» 

[55, с. 28-29]. А. Єлістратов у своїх роботах виділяє заохочення й визнає їх в 

якості «надзвичайних, крайніх засобів» у системі поліцейського 

«піклування» [55, с. 14; 89, с. 43-44]. Їх «особливий» по відношенню до 

інших заходів стимулів характер зумовлений специфікою його ознак, які 

безпосередньо, взаємодоповнюють одна одну й у сукупності формують їх 

ресурс. Серед таких ознак варто, з урахуванням аналізу вищезазначених та 

інших визначень «заохочення», виділити: а) правовий характер, сутність 

якого полягає у тому, що правове підґрунтя використання ресурсу стимулів у 

вигляді заохочень визначається нормами службового права (як «базовими» 

законами щодо засад окремих різновидів публічної служби, так й іншими 

актами, які деталізують відповідні засади щодо окремих категорій публічних 

службовців, видів публічних службовців тощо); б) специфічна сфера їх 

об'єктивізації, а саме – публічно-службова діяльність, пов'язана із 

«служінням» особи публічним інтересам, наділеним особи для цього певним 
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статусом; в) спеціальний суб'єкт, щодо якого заохочення можуть 

застосовуватися, а саме публічні службовці із відповідним правовим 

статусом, який визначається нормами службового права (саме тому у 

запропонованих у різноманітних наукових, навчальних джерелах 

зустрічається вказівка на «публічних службовців», «державних службовців», 

«службових осіб органів місцевого самоврядування», «службовців 

дипломатичної служби», «військовослужбовців» тощо); г) безпосередньою 

підставою для їх застосування є «належне, зразкове виконання службових 

обов'язків», «аналогічне виконання спеціальних та особливих завдань», 

«вчинення соціально значущих дій в інтересах держави, суспільства» тощо. 

Так звана «заслуга» безпосередньо пов'язана із публічно-службовою 

діяльністю спеціального суб'єкта, і є безпосередньою підставою для їх 

застосування. І. Пахомов свого часу зазначав, що заохочення є «... засобом 

відзнаки державних службовців за належну працю, визначні досягнення і 

успішне виконання покладених на них обов’язків». [90, с. 201-203]. д) їх 

сутність полягає у «відзначенні особи моральними, матеріальними і 

статутними засобами» [55, с. 38]. Це свого роду «міра схвалення поведінки 

особи», «форма позитивної оцінки її діяльності», «особливий вид впливу», 

«позитивна санкція», «засіб соціального контролю» тощо. Отже, фактично їх 

сутність полягає у відзначенні особи, виділенні її серед інших, визнанні її 

особливості; е) зовнішньою формою існування заохочень є застосування до 

особи заходів особистого, матеріального або ж іншого змісту, що визначені 

нормами службового права: є) ретро-перспективна (поліструктурна) їх мета, 

що полягає у відзначенні вже наявних результатів публічно-службової 

діяльності особи («здобутки», «заслуги» тощо), а також спонуканні особи (як 

цієї, так і на її прикладі й інших, що дозволяє вести мову про загальну та 

спеціальну (конкретну) перспективну складову цільової спрямованості 

заохочень) до аналогічних дій у майбутньому. Ще Ю. Панейко свого часу 

зазначав, що заохочення є важливим для «розкриття здібностей особи під час 

своєї роботи» [91, с. 310], для того щоб «персонал увійшов у всі тайни своєї 



85 
 
функції та добре її виконував» [91, с. 310; 55, с. 13]; ж) особлива процедура 

застосування, а саме адміністративна процедура заохочування із наявністю 

певної стадійності, строків, проміжних (поточних) результатів, суб'єктів, 

підсумкового оформлення тощо. Слід зазначити, що для заохочення у 

службовому праві важливим є дотримання процедурних вимог, закріплених 

як у «базових» службових нормативно-правових актах, так і вимог, 

закріплених у підзаконних актах, які фіксують «специфіку» службових 

правовідносин певного типу. 

Всі ці положення були сприйняті законодавцем при визначенні засад 

використання ресурсу заохочення у службовому праві як різновиду стимулів 

у службовому праві. І, хоча немає офіційної дефініції «заохочення у 

службовому праві», все ж таки варто зазначати, що всі ознаки заохочення у 

службовому праві були сприйняті законодавцем й певним чином закріплені 

«розпорошено». Так, зокрема, ст. 53 Закону України «Про державну службу» 

закріплює безпосередню підставу, види заохочень й деякі положення 

процедури їх застосування. Зокрема вони можуть застосовуватися за 

«бездоганну та ефективну державну службу», «за особливі заслуги» (ч.1 

ст.53 Закону). До видів заохочення законодавець відніс: оголошення подяки, 

нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками 

державного органу, дострокове присвоєння рангу, представлення до 

нагородження урядовими відзнаками, відзначення урядовими нагородами, 

представлення до відзначення державними нагородами (ч.2 ст.53 Закону). 

Законодавець, враховуючи види заохочень, лише дострокове присвоєння 

рангу регламентував у цьому законодавчому акті (ст.39 цього ж Закону), 

зазначивши, що таке можливе «за особливі досягнення або за виконання 

особливо відповідальних завдань в собою». Одночасно уточнив законодавець 

свою позицію щодо цього питання, а саме: таке присвоєння «можливе» 

(отже, не є обов'язковим) й у разі «не раніше ніж через один рік після 

присвоєння попереднього рангу» (п.7 ст. 39 цього ж Закону). Більше того, у 

зв'язку із виходом на пенсію державному службовцю присвоюється черговий 
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ранг «поза межами» відповідності категорій посад знову ж таки «за сумлінну 

службу» (п.8 ст.39 цього ж Закону). Це також можна вважати заохочення у 

службовому праві, бо мова йде про відзначення особи за її «сумлінну 

службу», щоправда при наявності обов'язкової безпосередньої підстави «у 

зв'язку із виходом на пенсію». Аналогічні положення містить і Закон України 

від 07.06.2018 року «Про дипломатичну службу» (зокрема п.п12,14 ст. 25 

Закону) [92, с. 10-12]. Стосовно ж решти видового розмаїття заохочень 

законодавець передбачив обов'язкове звернення до інших нормативно-

правових актів для з'ясування сутності заохочення та визначення 

процедурних засад його застосування. Як, наприклад, до Положення про 

відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого указом Президента України 

від 30.05.2012 року № 365/2012, згідно з яким «відомча заохочувальна 

відзнака - це прояв заохочення, який встановлюється з метою заохочення та 

відзначення особистих трудових досягнень у професійній,службовій 

діяльності, за бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання 

службових обов'язків» [93, с. 275]. Отже, мова йде про встановлення таких 

відзнак «відомствами» (термін є дещо умовним, яким фактично охоплюються 

всі центральні органи виконавчої влади, інші органи виконавчої влади, хоча 

раніше цей термін був досить поширений у дефінітивному ряді й 

використовувався для позначення певного різновиду органів виконавчої 

влади) для відзначення публічних службовців із акцентом на певну 

специфіку публічно-службової діяльності. Це знаходить прояв у визначенні 

такої відзнаки, із затвердженням положення про неї, а також її ескізу наказом 

керівника відповідного органу виконавчої влади, її кількісних параметрів 

(наприклад, у міністерстві може бути не більше трьох нагрудних знаків, 

щоправда із певними винятками щодо Міністерства оборони України, 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України), ступеневого 

поділу (немає поділу в цілому, щоправда, за винятком того ж Міністерство 

енергетики та вугільної промисловості України, службовці якого можуть 

бути відзначені нагрудним знаками I, II, III ступенів [55, с. 276], процедурних 



87 
 
засад використання. Так, наприклад, згідно з Положенням про відомчі 

заохочувальні відзнаки МОН України, затвердженим наказом МОН України 

від 30.07.2013 року № 1047, встановлені наступні відомчі відзнаки: Подяка 

МОН України, Грамота МОН України, Почесна грамота МОН України, 

нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти», нагрудний знак МОН 

України «Василь Сухомлинський», нагрудний знак МОН України «За 

наукові та освітні досягнення». При цьому для кожної відзнаки є певні 

вимоги щодо кандидатури особи, що нагороджується (в тому числі наявність 

стажу професійної діяльності, дотримання вимог щодо попереднього 

відзначення тощо). 

Згідно із Положенням про відомчі заохочувальні відзнаки МОЗ 

України, затвердженим 14.05.2012 року № 352, такими є: Подяка МОЗ 

України, Почесна грамота МОЗ України. 

Згідно із Положенням про відомчі заохочувальні відзнаки Державної 

прикордонної служби України, затвердженим наказом МВС України від 

16.04.2013 року №368, такими є: Подяка, Грамота, Почесна грамота, медаль 

«10 років сумлінної служби», медаль «15 років сумлінної служби», медаль 

«20 років сумлінної служби», медаль «Ветеран служби», а також нагрудні 

знаки «Відмінний прикордонник», «За мужність в охороні державного 

кордону» і нарешті найвища відомча відзнака нагрудний знак «Відзнака 

служби «[55, с. 129].  

Цікавим є перелік відомчих заохочувальних відзнак передбачених для 

службовців СБУ. При цьому, згідно із Положенням про відомчі 

заохочувальні відзнаки СБУ, затвердженим наказом СБУ від 09.01.2018 року 

№ 4 (із змінами та доповненнями ), такими є: Подяка, Грамота, Почесна 

грамота, нагрудний знак «Відзнака СБУ», «За доблесть», «За відвагу», медалі 

«Ветеран служби», «10 років сумлінної служби», «15 років сумлінної 

служби», « 20 років сумлінної служби» тощо. 

Згідно із Дисциплінарним статутом прокуратури України, 

затвердженим постановою Верховної Ради України від 06.11.1991 року 
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№1796- ХII, та Правил внутрішнього службового розпорядку прокурорів 

Генеральної прокуратури України, затвердженого наказом Генерального 

прокурора України на 30.12.2016 року № 419, Положення про відомчі 

заохочувальні відзнаки Генерального прокурора України, затвердженого 

наказом Генерального прокурора України від 23.10.2018 року № 211, такими 

є: Подяка, Грамота, Почесна грамота, подарунок, цінний подарунок, нагрудні 

знаки «Почесний працівник прокуратури України», «За сумлінну службу в 

органах прокуратури», «Ветеран прокуратури України», дострокове 

присвоєння класного чину або дострокове підвищення в класному чині» [55, 

с. 226]. Згідно з Указом Президента України «Про відомчі заохочувальні 

відзнаки» від 30.05.2012 року № 365 та наказу МВС України «Про відомчі 

заохочувальні відзнаки МВС України» від 18.01.2013 № 38, яким 

затверджено Положення про відомчі заохочувальні відзнаки МВС України, 

до яких віднесено: Подяка, Грамота, Почесна грамота, нагрудний знак «За 

відзнаку в службі», «За відвагу в службі», «За безпеку народу», медалі «10 

років сумлінної служби», «15 років сумлінної служби», «20 років сумлінної 

служби», а також «Ветеран служби» [55, с. 248]. Важливо зазначити, що для 

відзначення публічних службовців відомчими заохочувальними відзнаками 

необхідним є дотримання встановлених цими підзаконними нормативно-

правовими актами вимог щодо термінів попереднього відзначення, стаж 

служби, безпосередньої підстави, попереднього нагородження тощо й те, що 

однією й тією ж відомчою відзнакою особа повторно відзначена бути не 

може. 

Відомчі відзнаки можуть застосовуватися до службовців 

правоохоронних органів, військовослужбовців тощо, із акцентом на 

специфіку їх публічно-службової діяльності, що знаходить прояв і у 

особливостях їх відомчих заохочень. 

Так, зокрема щодо нагрудних знаків у військових формувань 

унормована їх кількість – не більше трьох, якщо вони не перебувають у 

підпорядкуванні центрального органу виконавчої влади. Аналогічними є й 
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вимоги щодо нагрудних знаків й у правоохоронних органів, які також не 

перебувають у такому ж підпорядкуванні. При цьому обов'язковою вимогою 

для відомчих відзнак є те, що вони не можуть відтворювати державні 

нагороди України як окремий різновид заохочень у службовому праві 

України. 

Важливо звернути увагу й на те, що законодавець розмежовує «урядові 

відзнаки» та «урядові нагороди» як вид заохочення (п. 4 ч. 1 ст. 53 Закону 

України «Про державну службу»). При цьому передбачається відсилка до 

інших підзаконних нормативно-правових актів, які регламентують відповідне 

питання, а саме: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 

року № 423-р «Деякі питання запровадження заохочувальних відзнак 

Прем'єр-міністра України» та Постанови Кабінету Міністрів України від 

20.08.2008 року № 728 (із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету 

міністрів України від 07.11.2013 року № 877-р «Про внесення змін до п.2 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 року № 423 [94]), 

якою затверджено Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів 

України (Із змінами згідно постанови Кабінету Міністрів України від 

23.12.2015 року № 1123 «Про внесення змін до положення про Почесну 

грамоту Кабінету Міністрів України» [95] та із змінами згідно постанови 

Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 року № 563 «Про внесення змін до 

деяких актів Кабінету Міністрів України» [96]). Тобто, у Законі України 

«Про державну службу» законодавець не надає визначення «урядова 

відзнака», «урядова нагорода», а лише перераховує їх – «вітальний лист», 

«подяка», «почесна грамота». А вже аналіз вищезазначених підзаконних 

актів дозволяє їх розмежувати і з'ясувати, що урядовими відзнаками Прем'єр-

міністра України є вітальний лист та подяка, а Почесна грамота Кабінету 

міністрів України – це вже урядова нагорода. Вітальний лист та подяка 

Прем'єр-міністра України «є заохочувальними відзнаками, які 

запроваджуються для привітання, а також для оголошення подяки ... за значні 

досягнення у відповідній галузі чи сфері діяльності з реалізації державної 
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політики» [93, с. 277], а Почесна грамота Кабінету міністрів України «є 

вищою урядовою нагородою, якою нагороджуються в тому числі державні 

службовці – за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації 

державної політики у професійній діяльності, високі досягнення, сумлінну 

працю, зразкове виконання службових обов'язків» [93. с. 276]. Варто 

пам'ятати, що Почесною грамотою Кабінету Міністрів України службовець 

може бути нагороджений лише після того, як він вже був відзначений 

відомчою відзнакою.  

Варто зазначити, що законодавець розмістив заохочення у ст. 53 Закону 

України «Про державну службу» у послідовності набуття вагомості, 

визнавши найвищою відзнакою «державні нагороди» («вищою формою 

відзначення за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, 

соціальної сфери, захисту Вітчизни, охорони конституційних прав і свобод 

людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші заслуги 

перед Україною» [93, с. 278]), перелік та засади використання ресурсу яких 

регламентовані Законом України від 16.03.2000 року «Про державні 

нагороди України». Вже сама регламентація засад використання ресурсу 

цього виду заохочення на рівні окремого законодавчого акту свідчить про те, 

що законодавець виділяє його з-поміж інших й вважає «найвищим» за 

значенням серед останніх. До переліку державних нагород як виду 

заохочення, а, у свою чергу і стимулом у службовому праві, слід віднести: 

звання Герой України, орден (наприклад, орден князя Ярослава Мудрого I, II, 

III, IV, V ступеня», орден «За заслуги I, II, III ступеня, орден Богдана 

Хмельницького I, II, III ступеня тощо) із можливим його ступеневим 

розподілом, медаль (наприклад, «За військову службу Україні», «Захиснику 

Вітчизни», «За бездоганну службу I, II, III ступеня) із можливими її 

ступеневим поділом, відзнаку «Іменна вогнепальна зброя» (для 

нагородження «офіцерського складу Збройних Сил України, Державної 

прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених 

відповідно до законів України, Державної служби спеціального зв'язку та 
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захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 

розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту, поліцейських 

та державних службовців, які мають офіцерське звання (ст. 9 Закону України 

«Про державні нагороди»), тобто має місце вузькоспеціалізований суб'єкт, 

щодо якого таке нагородження здійснюється, а отже їх специфічна 

безпосередня підстава для нагородження – «За визначні заслуги у 

забезпеченні обороноздатності України, недоторканості її державного 

кордону, підтримці високої бойової готовності військ, зміцненні 

національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав і 

свобод громадян, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання 

військового та службового обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть» 

(ст. 9 цього ж Закону). Окрім того, згідно із чинним законодавством до 

державних нагород також віднесені почесні звання України, що 

«присвоюються за особливі заслуги перед Українською державою 

громадянам, які працюють (служать) у відповідній галузі економічної чи 

соціально-культурної сфери, як правило, не менше 10 років, мають високі 

досягнення і професійну майстерність (ст. 10 цього ж Закону, а також 

Положення про почесні звання України, затверджене Указом Президента 

України від 29.06.2001 року № 476 (яким деталізуються законодавчі 

положення)). Вони розглядаються як «один із специфічних видів державних 

нагород – це почесна, офіційно присвоєна державою назва» [97, с. 11]. До 

таких нагород також варто віднести й Державні премії України (ст.11 цього ж 

Закону), якими можуть бути відзначені й публічні службовці (законодавець 

чітко визначає перелік таких Премій, а отже й передбачає певний їх «зв'язок» 

із публічно-службовою діяльністю особи). І, нарешті, до таких нагород 

віднесено й Президентські відзнаки як «вид нагороди, що встановлений 

Президентом України і не належить до переліку тих нагород, які прямо 

передбачені «спеціальним» законом» [55, с. 81]. Специфіка їх полягає у тому, 

що «вони були засновані окремими Президентами України на підставі їх 

указів, які таким чином мають статус державних нагород» [55, с. 81]. До 
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таких можна віднести медаль «70 років визволення України від фашистських 

загарбників», ювілейну медаль «25 років незалежності України» тощо. Це «... 

нагороди, призначені для визначення якоїсь конкретної події, що 

використовуються разово» [97, с. 11]. На жаль, у вітчизняній правовій науці 

«точиться» гостра дискусія щодо доцільності збереження наявного переліку 

державних нагород (наприклад, роботи А. Майдебури, В. Заїки, В. Бігуна, Д. 

Коритько, тощо) із формулюванням пропозицій щодо вилучення із цього 

переліку почесних звань України, Президентських відзнак, оптимізацію 

кількості наявних орденів та медалей, щоправда, без комплексного підходу 

до дослідження феномену нагородної справи в цілому та стимулів у 

службовому праві в цілому. Будь-яка модифікація має передбачати 

обґрунтування її ефективності, результативності й в аспекті досягнення 

максимальної реалізації цільового призначення стимулів у службовому праві 

та пошук шляхів впровадження нових, або ж перегляду ресурсу вже наявних 

різновидів для забезпечення такого призначення. Тим більше, що ресурс 

державних нагород «переглядається» й законодавцем та іншими суб'єктами 

нормотворення з метою його удосконалення, узгодження із сучасними 

вимогами правозастосування (наприклад, «ускладнення ресурсу» звання 

Герой України, згідно із Указом Президента України від 23.03. 2019 року № 

92/2019 «Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно 

звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку» й 

виплатою одноразової винагороди таким особам, в тому числі посмертно). 

Безперечно, факти простого «дублювання» мають бути усунені, однак у 

жодному разі неможна втратити ту унікальність нагород, яка виокремлює їх у 

всьому розмаїтті стимулів у службовому праві в цілому та дозволяє охопити 

всю специфіку публічно-службової діяльності всього багатоманіття 

публічних службовців. Безперечно це питання варто розглядати і в аспекті 

комплексного аналізу ресурсу заохочення в службовому праві в цілому, в 

тому числі й із унормуванням «базового» понятійного апарату, деталізації 

засад використання ресурсу всіх заохочень, щоправда із дотриманням вимог 
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їх узгодженості із «загальною» нормативною моделлю заохочувального 

провадження у єдиному адміністративно-процедурному акті, яка має бути 

розроблена із урахуванням загальновизнаних європейських правових 

стандартів заохочення публічних службовців у процесі (та після) «служіння» 

їх публічними інтересами. 

Наступним різновидом стимулів у службовому праві варто розглядати 

премію, яка не є законодавчо визначеним різновидом заохочення, хоча й 

заходом, застосування якого спрямоване на відзначення певних результатів 

діяльності публічних службовців, її можна вважати. Законодавець чітко 

визначив свою позицію щодо премії для державних службовців, 

передбачивши її у ст. 50 Закону України в якості «складової заробітної плати 

державного службовця». До того ж, щодо неї обов'язкового її встановлення 

законодавець не передбачив, використавши конструкцію: «6) премії (у разі 

встановлення)» (ст.50 Закону України «Про державну службу»), що свідчить 

про так званий «допоміжний» характер премії у формуванні оплаті праці 

державних службовців (це у повній мірі має відношення і щодо інших 

публічних службовців), а отже – можливість використання як «додаткової» 

оплати у певних випадках. 

І ці тези підтверджують положення ст.52 цього ж Закону, із 

зазначенням процедурних засад преміювання, та ст.50 цього ж Закону в 

аспекті виокремлення видів такої премії – за результатами роботи та за 

підсумками щорічного оцінювання службової діяльності (ч.3 ст.50 Закону 

України «Про державну службу»). Отже, законодавець визначає три 

безпосередні підстави для можливості застосування премії для державних 

службовців – відмінна оцінка за підсумками щорічного оцінювання 

службової діяльності службовця (ч.10 ст. 44 цього ж Закону), загальний 

результат роботи державного органу та особистий внесок особи у досягнення 

цього результату, «за належне виконання умов контракту про проходження 

державної служби» (у разі укладення) (ч. 3 абз. 4 ст. 50 Закону України «Про 

державну службу»). Відповідні зміни були внесені згідно із Законом України 
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від 19.09.2019 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

перезавантаження влади» [98] й визначили фактично нові вектори у 

використанні ресурсу премії як виду стимулу у службовому праві України. З 

одного боку, дещо розширено засади для преміювання службовців, втім, з 

іншого боку, є й певні «дефекти» такого унормування, а саме: а) «за належне 

виконання» передбачає тлумачення т. зв. «належного», що й зумовлює 

суб’єктивність у визначенні відповідних засад; використання оціночного 

поняття «належне» не є доволі вдалим для уніфікації засад використання 

цього виду стимулу; б) вказівка на «(у разі укладення)» передбачає певні 

дискримінаційні елементи у середовищі публічних службовців (зокрема, 

державних), оскільки у разі відсутності такого контракту премію призначити 

можна лише за умови наявності першої або ж другої закріпленої у ст. 50 

Закону України «Про державну службу» підстави. Цікавим є те, що 

законодавець передбачає підзаконну регламентацію засад використання 

ресурсу премії для державних службовців. Як наслідок, в наявності Типове 

положення про преміювання державних службовців органів державної влади, 

інших державних органів, їхніх апаратів(секретаріатів), затверджене наказом 

Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 року № 646, тощо. 

Варто чітко усвідомлювати, що законодавець не надає премії значення 

«основного» стимулу, що й підтверджує специфіка визначення її засад, 

включення її до статті, яка регламентує саме питання оплати праці 

службовців, а отже це дозволяє зробити висновок про її «додатковий» ресурс, 

«додаткове значення в системі заходів стимулу» [99, с. 100]. 

Більше того, законодавець визначає максимальні розміри її задля 

усунення передумов для надмірного використання її ресурсу, в тому числі й 

як «прихованого засобу виплати» [99, с. 173-180]. Аналіз законодавчих 

положень, безпосередньо присвячених премії, свідчить про певну 

визначеність її ресурсу в аспекті розгляду її як результату одержання 

відмінної оцінки за підсумками щорічного оцінювання службової діяльності 

особи й одночасно «розмитість» її ресурсу в аспекті місячної або квартальної 
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премії «відповідно до особистого внеску ... у загальний результат роботи 

державного органу» або за сумлінне виконання контракту (ст.50 Закону 

України «Про державну службу»), що свідчить про наявність підстав для 

прояву суб’єктивного розсуду керівника особи при визначенні її «особистого 

внеску у загальну справу» або «належне виконання» умов контракту. Про це 

неодноразово зазначалося і у роботах вчених-адміністративістів [99, с. 100; 

100, с. 172-180]. А отже й актуалізується питання доцільності впровадження 

(хоча у ч.3 ст.50, зокрема у п.2, мова йде саме про цей вид) колективної 

премії для державних службовців, яка вже протягом тривалого часу існує у 

зарубіжних країнах [99, с. 85-102;101, с. 96-104; 102, с. 74-78; 103, с. 781]. За 

умови відсутності критеріїв визначення особистого внеску особи у 

досягнення позитивного результату роботи всього державного органу, варто 

все ж таки, підтримуючи позицію Т. Коломоєць, використовувати ресурс 

індивідуальної премії, тим більше, що одна і та ж особа одночасно може 

брати участь у вирішенні кількох завдань, входити до складу кількох 

«робочих органів» у складі державного органу [99, с. 100]. Варто пам’ятати, 

що розмір премії має бути лімітованим і у жодному разі не формувати 

«основне тіло» заробітної плати державного службовця, бо втрачається сенс 

премії як «винагороди» за «надмірні зусилля», за «особливий внесок», «за 

відмінні результати» службової діяльності тощо. Будь-яке використання 

оціночних понять (наприклад, «належне виконання») для визначення підстав 

для використання ресурсу премії як виду стимулу у службовому праві є 

істотною прогалиною законотворчої діяльності щодо врегулювання 

відповідного питання, що й не дозволяє визнати унормованість засад 

вищезазначеного використання досконалою. Питання премій та преміювання 

як різновиду провадження щодо використання ресурсу премій знайшли своє 

закріплення не тільки щодо державних службовців у «базовому» 

законодавчому акті про державну службу та опосередковуючих його 

підзаконних актах, а й щодо інших видів публічних службовців, в інших 

нормативно-правових актах. Так, зокрема, в Законі України від 21.05.1997 
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року «Про місцеве самоврядування» передбачені положення про те що 

розпорядження органів місцевого самоврядування власними місцевими 

бюджетами (п.6 ст.16) в тому числі й щодо вирішення питань «матеріального 

стимулювання посадових осіб, що займають посади у відповідних органах» 

[104]. Окрім того, не варто у цьому сенсі і забувати про положення 

Бюджетного кодексу в Україні із цоьго питання (п.12 ст.2). Більше того, 

акцент уваги слід зробити і на Постанові КМУ від 09.03.2006 року № 268 

«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів». 

Згідно із Законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил 

України» можливість виплати премії (вона визначена як «грошова премія») 

передбачена щодо всіх службовців. Для службовців Державної фіскальної 

служби України передбачена можливість виплати премії,окрім як за 

результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячної або 

квартальної відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи, 

ще й «до державних і професійних свят, з нагороди ювілейних дат, за 

успішне виконання завдань, за участь у спеціальних операціях» [55, с.160]. 

Правила внутрішнього розпорядку для працівників Генеральної прокуратури 

України від 30.12.2016 року № 419 також містять положення про форми 

матеріального заохочення, серед яких і «преміювання» [105] тощо. 

Слід зазначати, що істотно змінюються підходи держави до визначення 

розміру премій для публічних службовців (щодо розміру, насамперед) і це 

варто підтримати в аспекті підвищення ролі і значення посадового окладу у 

структурі їх оплати праці (2018 рік став «відправним» в істотному зменшені 

їх розміру). Втім не варто й взагалі відмовлятися від цього виду стимулу 

(предмети у історії вітчизняної нормотворчості були, наприклад, щодо 

службовців Державної митної служби України), оскільки матеріальні 

стимули відіграють важливу роль у всьому розмаїтті видового виразу 

стимулів у службовому праві, забезпечуючи виконання всіх функцій 

останніми та впливаючи на результативність й ефективність службової 
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діяльності відповідних осіб. 

Серед стимулів у службовому праві можна виділити й цінний 

подарунок для публічного службовця, який, хоча і є менш поширеним, 

наприклад у порівнянні із премією (грошовою премією), однак все ж таки є 

окремим видом матеріального (за формою виразу) видом стимулу у 

службовому праві. Правові засади використання його ресурсу визначаються 

на рівні підзаконних актів, які регламентують відносини окремих різновидів 

публічної служби, в тому числі й із урахуванням специфіки останніх. Так, 

наприклад, згідно із Порядком нагородження особового складу Державної 

прикордонної служби України, інших осіб цінним подарунком,придбаним за 

рахунок коштів державного бюджету,затвердженим Наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.08.2015 року № 952, цінний подарунок - це 

«предмет особистого користування,виріб мистецтва або предмет, придбаний 

за рахунок коштів державного бюджету» (п.2 розділу I Порядку). 

Нагородження ним вважається «видом заохочення за зразкове виконання 

військового та службового обов’язків, старанність, ініціативу, високий 

професіоналізм, мужність і героїзм, виявлені під час охорони кордонів 

України, та активну участь у наданні допомоги в охороні кордонів України» 

(п.2 розділу I Порядку). Хоча в акті і зазначено, що це «вид заохочення», все 

рівно його варто вважати в масштабах стимулів у службовому праві в якості 

окремого різновиду останніх (поряд із премією), враховуючи ступінь 

поширення, нормативне закріплення засад та безпосередній зміст. Для такого 

подарунку обов’язковою ознакою є його «цінність», звідси й використання 

словосполучення «цінний подарунок». Однак, «цінність» є дещо умовною, 

безпосередньо пов’язаною із сутністю публічно-службової діяльності особи, 

що й унеможливлює розгляд його в якості «предмету збагачення» та 

«предмету прихованого підкупу публічного службовця». Для цінного 

подарунку характерним є унормування джерела його придбання, а саме: «він 

має бути придбаним за рахунок коштів державного бюджету» (п.2 розділу I 

Порядку) і його вартість (з урахуванням вартості дарчого напису, який може 



98 
 
бути зроблений на такому подарунку) «не може перевищувати 50% розміру 

мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої на 01 січня 

поточного року» (п.4 розділу I Порядку). Положення аналогічного змісту 

міститься й у Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, 

передбачаючи можливість нагородження цінним подарунком всіх осіб, поряд 

із грошовою премією [55, с. 192, 194]. Як, до речі, й такі ж положення 

закріплені у Правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

Генеральної Прокуратури України (при цьому слід зазначити, що має місце 

навіть розмежування понять «подарунок» та «цінний подарунок» [55, с. 

223]). Окрім того, щодо службовців цього органу передбачена можливість 

використання ресурсу «подарунок» або «цінний подарунок» як 

«регіонального» та «локального» стимулюючого заходу [55, с. 226-227]. 

Також нагородження цінним подарунком передбачено і у наказі Міністерства 

закордонних справ України від 05.02.2013 року № 41 «Про відомчі 

заохочувальні відзнаки Міністерства закордонних справ України» [106], Із 

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства закордонних справ № 354 

від 28.08.2017. В той же час не варто «подарунок або «цінний подарунок» 

помилково ототожнювати із «подарунком», щодо одержання якого у 

антикорупційному законодавстві встановило заборони та обмеження, в тому 

числі ст. ст. 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції». Незважаючи 

на те, що використовується також поняття «подарунок», однак подарунок як 

вид стимулу у службовому праві відрізняється від подарунку в аспекті 

антикорупційних заборон та обмежень щодо осіб, уповноважених на 

виконання завдань і функцій держави або місцевого самоврядування, за 

рахунок безпосередніх підстав їх надання (є реакцією на здобутки у 

службовій діяльності, заслуги, надмірні зусилля, вагомий внесок тощо), 

джерела придбання (за кошти державного бюджету), процедури надання 

(нагородне провадження уповноваженою особою, із дотриманням вимог 

ініціювання, оформлення, термінів тощо) тощо. Одержання такого подарунку 

не є протиправним діянням і не передбачає можливості притягнення особи до 
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юридичної відповідальності [107, с. 29-30]. Одночасно «подарунок» та 

«цінний подарунок» не варто ототожнювати й із так званим «офіційним 

подарунком» (можна зустріти й іншу його назву – «діловий подарунок»), 

який особа може одержувати як офіційний представник держави, органу 

місцевого самоврядування під час виконання своїх професійних публічних 

обов'язків. Такий подарунок одержується (а не нагороджується) особою «під 

час візитів, урочистостей, інших офіційних заходів» (п. 1.2, 1 Методичних 

рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів,затверджених рішенням НАЗК від 29.09.2017 року № 839), й він є 

державною або комунальною власністю, завдяки цьому регламентується 

процедура його передачі державі або ж територіальній громаді, державній чи 

комунальній установі, організації (Порядок передачі подарунків, одержаних 

як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, 

державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року № 1195) [107, с. 

21]. 

До стимулів у службовому праві України варто відносити також пільги 

та їх різновиди, якими є: привілеї, імунітети. Специфіка пільг у службовому 

праві пов'язана із визначенням «полегшення становища публічних 

службовців з урахуванням особливостей їх діяльності – «служіння публічним 

інтересам, окремих видів такого служіння», а також із «створенням 

сприятливих умов для задоволення їх потреб і реалізації їх законних 

інтересів» [108, с. 11], тобто із «розширенням» (у порівнянні з іншими 

особами) правового статусу публічних службовців й «спонукання» їх до 

бажаної для держави чи громади поведінки [108, с. 11]. Фактично відповідні 

пільги у службовому праві варто розглядати як «свого роду спрощення» для 

публічних службовців при виконанні ними своїх обов'язків [34, с. 63]. 

Привілеї ж є «певним специфічним різновидом пільг» [34, с. 64], а отже, 

«якщо пільга – це «особливе», тоді «привілея – це «окреме» [34, с. 65], 

відповідно стосовно службового права привілея – це персоніфікована (із 
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звуженим колом осіб) пільга. Імунітет – це «особливий різновид пільг і 

привілеїв», отже розгляд цього питання варто здійснювати саме під кругом 

зору виділення «спрощеного», «виняткового» статусу публічних службовців 

із акцентом на їх пільги, зосередженням уваги на їх особливий різновид – 

привілеї як «суто персоніфіковані пільги» й виокремлення їх унікального 

різновиду – імунітету, притаманного окремим публічним службовцям під час 

виконання своїх професійних обов'язків «слугуючи» публічним інтересам. 

Варто звернути увагу на те, що законодавець передбачає встановлення 

пільг для публічних службовців як компенсаційних, так і стимулюючих, при 

цьому останні («ті що встановлюються державою з урахуванням специфіки 

служби у діяльності певної категорії осіб» [34, с. 64]) переважають. Так, 

зокрема, для державних службовців передбачено надбавку за вислугу років, 

надбавку за ранг державного службовця (ст. 50 Закону України «Про 

державну службу»), виплату за додаткове навантаження у зв'язку із 

виконанням обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця, 

виплату за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків за 

вакантною посадою державної служби, компетенцію за роботу, що 

безпосередньо передбачає доступ до державної таємниці (ст. 50, 52 Закону 

України «Про державну службу»), можливість одержання службового житла 

(ст. 54 цього ж закону), а також матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань (ст. 54 цього ж Закону), щорічної додаткової 

відпустки та відпустки для навчання, як, до речі, й інших видів відпустки (ст. 

58 цього ж Закону), підвищення рівня своєї професійної компетентності (ст. 

48 цього ж Закону), отримання надбавок за знання та використання в роботі 

іноземної мови (однієї європейської, однієї східної, угро-фінської або 

африканської, двох і більше), за науковий ступінь, вчене звання, почесне 

звання тощо. Окрім того, наприклад, для працівників дипломатичної служби, 

направленим у довготермінове відрядження, передбачається виплата так 

званих «компенсаційних витрат» (Постанова Кабінету Міністрів України від 

17.04.2019 року № 332 «Про упорядкування здійснення компенсаційних 
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виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівником 

дипломатичної служби України, направленим у довготермінове 

відрядження» ст. 33 Закону України «Про дипломатичну службу»), витрат на 

надання медичної допомоги або медичне страхування (ст. 34 Закону України 

«Про дипломатичну службу», Постанова Кабінету Міністрів України від 

17.04.2019 року № 333 «Про затвердження Порядку оплати працівникам 

дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, та 

членам їх сімей витрат, пов’язаних із наданням медичної допомоги або 

медичним страхуванням»), гарантій іншому з подружжя працівника 

дипломатичної служби в закордонній дипломатичній установі України (ст. 37 

цього ж Закону) тощо. Цілком логічно згадати і про періодичність 

присвоєння рангів державних службовців, дипломатичних рангів тощо, 

зарахування часу роботи на посадах патронатної служби до стажу 

патронатної служби та урахуванням при присвоєнні рангу, якщо до 

призначення на відповідну посаду патронатної служби особа перебувала на 

державній службі й після звільнення з посади знову ж таки повертається на 

державну службу (ст. 92 Закону України «Про державну службу»), право 

просування по службі (ст. 40 цього ж Закону) тощо. Згідно із Законом 

України від 02.07.2015 року «Про Національну поліцію» серед пільг цілком 

можна виокремити особливості утримання у разі затримання, можливість 

придбання для забезпечення власності безпеки у власність пристроїв для 

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями матеріальними снарядами несмертельної дії, отримання 

грошового забезпечення та компенсаційних виплат, право безоплатного 

користування «під час виконання своїх повноважень всіма видами 

громадського транспорту … на безоплатний проїзд ... позачергове придбання 

квитків…» (ст. 62 Закону), встановлені строки вислуги у спеціальних званнях 

поліції та дострокове їх присвоєння (ст. 83-84 Закону), житлове забезпечення 

(ст. 96 Закону), навчання дітей поліцейських (ст. 103 цього ж Закону) тощо.  

До привілеїв варто віднести (з урахуванням їх «вузької персоніфікації») 
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безстроковість перебування у рангах радника першого класу, Надзвичайного 

і Повноважного Посланника другого класу, Надзвичайного і Поважного 

Посланника першого класу (ст. 26 Закону України «Про дипломатичну 

службу»), довічне збереження за особами, яким присвоєно дипломатичний 

ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, а також за їхніми дружинами 

(чоловіками) права користуватися паспортом (ч.4 ст.25 Закону України «Про 

дипломатичну службу»), право зберігання рангу державного службовця у 

разі переведення на посаду нижчої категорії, звільнення з державної служби 

(п.9 ст.39 Закону України «Про державну службу»). До привілеїв також 

можна віднести, наприклад, додаткові блага, які надаються особі, 

нагороджений медаллю «Ветеран прокуратури України», що «має право, у 

разі пред'явлення посвідчення, пройти у приміщенні відповідних органів 

прокуратури України, на прийом її керівниками з особистих питань, зокрема 

щодо служби в органах прокуратури, пенсійного забезпечення тощо [55, с. 

225]. Безперечно,привілеї пов’язані із певною персоніфікацією їх надання, 

звуженим «колом потенційних їх одержувачів» [34, с. 64]. Це «скоріше 

виключення із виключень» і тому їх багато бути не може [34, с. 64]. Вони, в 

основному, сконцентровані щодо Президента України, осіб, які займають 

політичні посади (щодо їх службової діяльності, матеріально-технічного, 

фінансового забезпечення тощо), глав дипломатичних представництв 

(наприклад, щодо права на особисті засоби зв’язку, тощо).  

Щодо імунітету, то його,як вже зазначалося, слід розглядати в якості 

«особливого виду привілеї», що створює «особливий юридичний режим для 

певної особи (осіб), розширюючи її (їх) можливості, ... спонукає до певної 

поведінки та позначає собою певну позитивну правову мотивацію, ... є 

гарантією соціальної корисної діяльності, ... представляє собою форму 

прояву диференціації ... упорядкування соціальних зв’язків [34, с. 67]. 

Стосовно цього виду стимулу у службовому праві, наприклад, можна 

згадати: недоторканість народних депутатів, імунітет суддів, Президента 

України, представників дипломатичного представництва (залежно від їх 
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місця у дипломатичному корпусі) тощо. Найбільш представленим він є, 

безперечно, щодо Президента України, суддів (аналогічно), а також 

службовців дипломатичної служби (особистий, недоторканність службових 

та жилих приміщень, майна, архівів та інших документів тощо). Імунітет не 

може бути абсолютним, а отже його можна обмежити, відмінити (скасувати, 

зняти), від нього можна відмовитися, він є «вужчим» за колом осіб, на яких 

поширюється, й має дещо специфічний ресурс («позитивно-негативний», 

передбачає певне «вилучення» особи, надання їй так званих «негативних 

пільг», пов’язаних обов’язково із специфікою її публічно-службової 

діяльності), регламентується нормами національного та міжнародного права, 

без деталізації на підзаконному рівні. 

Отже, аналіз стимулів у службовому праві свідчить про те, що серед 

його різновидів домінують заохочення, премія, цінний подарунок 

(подарунок), пільги та їх різновиди привілеї, імунітети. Їх засади 

визначаються як законодавчими, так і підзаконними актами загального та 

спеціального характеру (із акцентом на специфіку різновиду публічної 

служби). У переважній більшості різновиди стимулів дублюються у 

нормативно-правових актах, які закріплюють їх засади як щодо державної 

служби, її різновидів, так й інших видів публічної служби. Виділяючи в 

якості домінуючого різновиду стимулів у службовому праві заохочення, 

суб'єкти нормотворення (як загальнодержавної, так і локальної, як загально,ї 

так і «відомчої»), намагаються використовувати ресурс всіх її різновидів 

(особистих, моральних, матеріальних, змішаних тощо) й, в основному, 

дублюють нормативні положення щодо засад такого використання, із 

надмірною підзаконною деталізацією й відсутністю чітко обґрунтованих 

критеріїв. 

Поширеним різновидом стимулів у службовому праві є й премія 

(грошова премія), яку визначають по-різному: або як різновид «відомчого 

заохочення», або ж як самостійний різновид – складова заробітної плати 

публічного службовця. Обгрунтовується все ж таки доцільність розгляду її в 
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якості саме «додаткового» заходу стимулу із акцентом на дотримання вимог 

законодавства щодо наявності «заслуг» особи для її призначення, усунувши 

тим самим її щомісячне нарахування, завдяки чому «нівелюється» її цільовим 

призначенням й приємно, що певні зрушення в унормуванні цього питання 

вже є, хоча і не системні. 

Серед стимулів у службовому праві виокремлюються й «цінний 

подарунок», обґрунтовується потреба в уніфікації термінологічного ряду й 

усунення одночасного використання для його позначення терміну 

«подарунок», тим самим розмежувавши «офіційний подарунок», «цінний 

подарунок» і «подарунок» в аспекті антикорупційних заборон та обмежень 

для публічних службовців.  

Чільне місце у розмаїтті стимулів у службовому праві посідають і 

пільги, за допомогою яких «розмежовується» правовий статус публічних 

службовців, посилюється спонукальний вплив на останніх задля досягнення 

ефективності та результативності їх службової діяльності. Доводиться, що її 

особливим різновидами є привілеї (співвідношення пільг і привілеїв як 

«особливого» і «окремого»), які зорієнтовані на певну посаду публічного 

службовця, персоніфіковані (на відміну від «групового», «видового» 

спрямування пільг), а отже й небагаточисленними (як правило, щодо окремих 

посад різних видів публічної служби із законодавчою їх регламентацією), а 

також імунітети (щодо окремих посад, різновидів публічної служби, із 

законодавчою регламентацією з урахуванням міжнародно-правових 

стандартів, із «позитивно-негативним» змістом та неабсолютним 

характером).   

Розмаїття та численність заходів стимулів у службовому праві, з одного 

боку, дозволяє досягти їх мети, охопити всі прояви сумлінної зразкової 

професійної діяльності публічних службовців. Втім, з іншого боку, саме 

розпорошеність нормативних засад використання їх ресурсу у численних 

нормативно-правових актах різної юридичної сили, зорієнтованих на різні 

види публічної служби, не тільки ускладнює розуміння ресурсу всіх заходів 
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стимулів у службовому праві, а й ускладнює використання його (завдяки 

громіздкому термінологічному понятійному апарату, узагальненому підходу 

до унормування, відсутності єдиних стандартів врегулювання реалізації 

матеріально-правового та процедурно-правового елементів потенціалу 

окремих різновидів стимулів у службовому праві та всього їх багатоманіття в 

цілому). 

 

 

2.2. Стимулювання у службовому праві України: процедурний 

аспект 

 

 

Проблема стимулювання у праві в цілому та у службовому праві 

зокрема привертає увагу вчених-юристів, щоправда, аналіз наявних джерел 

свідчить про те,що, на жаль, непоодинокими є випадки його ототожнення із 

стимулами, а інколи й із окремими їх різновидами, що, безперечно, визнати 

виправданим неможна у контексті визначення пріоритетів пошуку шляхів 

ефективного використання ресурсу стимулювання, активізації спільних 

зусиль вчених-юристів, нормотворців, юристів-практиків по остаточному 

завершенню обговорення та прийняття єдиного нормативно-правового акту, 

який би закріпив базові положення стосовно всіх різновидів 

адміністративних процедур, в тому числі й стимулювання у службовому 

праві як одного із них. Незважаючи на наявність робіт, безпосередньо 

присвячених проблематиці стимулювання у праві в цілому (наприклад, 

роботи І. Луценка, В. Красовської, Є. Чернецького, Д. Козачук, Р. 

Калюжного, О. Лапка, Т. Пікуля тощо), а також окремим аспектом 

стимулювання у службовому праві (наприклад, роботи Т. Коломоєць, В. 

Колпакова, С. Федчишина, Н. Матюхіної, Л. Біли-Тіунової тощо), в той же 

час аналіз стимулювання саме як виду адміністративної процедури немає. 

Що, безперечно, визнати виправданим визнати неможна і що певним чином 
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«поглиблює» наукову дискусію щодо того, чи дійсно відповідна процедура є 

саме адміністративною, а отже й відповідні відносини – предметом 

регулювання адміністративного права, чи все ж таки це різновид іншої 

процедури, а отже і відносини є предметом регулювання іншої галузі, 

наприклад трудового права. Цілком доречним виглядає аналіз наявних 

джерел із акцентом на ресурс адміністративних процедур, їх ознак, для того, 

щоб з'ясувати, чи дійсно стимулювання у службовому праві є саме 

різновидом такої процедури, чи все ж таки, завдяки своїй специфіці, є іншим 

правовим феноменом.  

Почати слід з того, що аналіз наявних джерел свідчить про непоодинокі 

випадки ототожнення стимулювання й стимулу і праві і про це вже 

зазначалося у підрозділі 1.2 роботи. На це звертає увагу в своїх роботах 

І.Луценко, зазначаючи, що деякі вчені «співставляють стимулювання із 

стимулом загалом або певними його видами» [61, с.98], й посилається на 

роботи С. Венедіктова, М. Гудимова, Є. Охотського, Я. Якушина та ін. 

Дійсно, Я. Якушин ототожнює стимулювання (саме такий термін він 

використовує) із «винагородою працівників залежно від затраченої праці та її 

результатів» [109, с.8]. С. Венедіктов стимулювання розглядає як «систему 

заходів морального і матеріального характеру, які застосовуються спеціально 

уповноваженими суб’єктами, й мають безпосередній зв'язок із публічним 

проявом пошани до особи … за успішне і сумлінне виконання своїх 

посадових обов’язків та досягнуті результати у службово-трудовій 

діяльності» [66, с.31]. Отже, стимулювання асоціюється із системою певних 

заходів. Щоправда, вчений уточнює свою позицію і зазначає, що 

«стимулювання співвідноситься із стимулом (зокрема, він виділяє один із їх 

видів – заохочення ) як ціле і частина» [66, с. 31;61, с. 99]. З одного боку, це 

виглядає цілком логічним у розумінні автора стимулювання як системи 

стимулів, ознак, з, іншого боку, незрозумілим є використання терміну 

«стимулювання» саме для позначення системи стимулів. Як синонім 

стимулювання використовує «стимулювання» у своїх роботах і М. Дей [110, 
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с.105]. На нормативне закріплення відповідних стимулів як «інструментів (до 

речі досить поширений у сучасній адміністративно-правовий науці термін) 

формулювання правоактивної поведінки працівників, шляхом встановлення 

для них додаткових позитивних наслідків» [110, с.105] звертає увагу і М. 

Дей. На такий стан дослідження проблематики співвідношення 

стимулювання і стимулів звертають увагу, посилаючись на ті ж роботи 

вищезазначених вчених-юристів, й Р. Калюжний, О. Лапка, Т. Пікуля [34, с. 

76-78]. Можна вести мову і про дещо «розширене» розуміння стимулювання 

як «прояву умов для певної діяльності, або як надання певних благ в якості 

заохочення за досягнуті результати» [111, с. 6,8], [112, с. 235-236], як 

«спонукаючого фактору у діяльності державних службовців, який знаходить 

прояв у адекватній оцінці кінцевих результатів їх праці та визначенні 

відповідної винагороди за працю» [113, с. 181]. Щоправда, навіть 

незважаючи на певне виокремлення процедурного аспекту стимулювання 

(«прояву умов», «надання…благ», «…оцінка результатів», «…визначення 

винагороди»), вести мову про прийнятність використання цих положень як 

формулювання визначення неможна. Дійсно, простежується зв'язок із 

стимулом і на це звертається увага вчених-юристів [34, с. 79; 61, с. 100], в той 

же час немає чіткого їх розмежування. Варто погодитися із І. Луценком у 

тому, що «зведення стимулювання до стимулу або одного із його видів 

нівелює саму можливість існування стимулювання як самостійного 

правового явища, яке має свій специфічний зміст та механізм впливу на 

суспільні процеси» [61, с. 99]. 

В наявності наукові роботи, в яких стимулювання визначається через 

вказівку на «механізм використання певних груп стимулів» [28, с. 12], 

«процес вибору та застосування стимулів, здатних сформувати у людини 

систему мотивів до «очікуваних дій» [32, с. 6], як «відбір якісно нових 

стимулів шляхом вивчення мотивів – потреб працівників, їх ідеалів, 

цінностей, прагнень, які враховували б проблеми сьогодення і скеровували 

трудову активність працівника до ефективної праці» [31, с. 8]. Аналіз 
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запропонованих положень дозволяє виділити певну «послідовність дій», яка 

може свідчити саме про процедурну природу стимулювання. Дійсно останнє 

пов’язане із стимулами і з цим згодні представники наукової фахової 

спільноти, щоправда – пропонуються різні «формати» їх співвідношення – 

«як ціле і частина» [61, с. 101], як «наслідок і причина» [34, с. 81] і, нарешті, 

як «явище і процес його дії» [50, с. 61], із чим і варто погодитися. Цілком 

слушною виглядає позиція І. Луценка стосовно того, що стимулювання та 

стимул – це взаємопов’язані категорії. Другий ззовні впливає на свідомість та 

психіку особи і цим породжує мотивацію її поведінки. Наявність стимулу 

мотивує поведінку особи … спонукає її до дії з метою задоволення як 

суспільних, так і власних потреб та інтересів. Стимулювання ж здійснюється 

із застосуванням стимулів. У свою чергу стимули виступають тими 

інструментами,за допомогою яких досягаються цілі стимулювання» [61, с. 

101]. Цілком слушним є ствердження,що «у процесі стимулювання 

здійснюється застосування стимулів,які виступають інструментами 

(засобами), за допомогою яких досягаються цілі стимулювання» [61, с. 101]. 

Майже аналогічні положення сформульовані і у монографії Р. Калюжного, О. 

Лапка, Т. Пікуля «Правові стимули в механізмі правового стимулювання» 

(вже сама назва якої підтверджує позицію її авторів про розмежування цих 

понять), а саме: «… стимулювання – це тривалий, свідомо-організаційний 

вплив … стимулів на свідомість особи, який має на меті надання їй певного 

блага» [34, с. 95]. До того ж автори уточнюють свою позицію,зазначаючи,що 

це «тривалий процес(вже не «вплив, а «процес») …, який включає ряд 

взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих стадій(станів) [34, с. 94], що й 

дозволяє вести мову про певну послідовність нормативно регламентованих 

дій. 

Варто зробити кілька уточнень, а саме: майже всі вищезазначені 

положення із посиланням на роботи вчених-юристів або ж зорієнтовані на 

трудові правовідносини, щоправда вони є цілком прийнятними і для 

публічно-службових відносин (відносин, врегульованих нормами службового 
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права). Окрім того, вони мають відношення до стимулів у вузькому розумінні 

(лише як «позитивної» реакції держави на відповідні дії суб’єкта публічно-

службових відносин), що узгоджується із домінуючим у вітчизняній 

адміністративно-правовій галузі розумінням стимулів,безпосередньо 

пов’язаних із публічною службою (наприклад, роботи Т. Коломоєць [99]). 

Отже, розглядаючи стимулювання у службовому праві як врегульовану 

нормами службового права послідовність дій спеціально уповноважених 

суб’єктів по застосуванню щодо публічних службовців заходів 

спонукального змісту для відзначення результатів їх ефективної, якісної, 

результативної службові діяльності та спрямування їх щодо аналогічної 

діяльності у майбутньому, варто стверджувати, що їй притаманні ознаки, 

характерні для такої послідовності унормованої діяльності спеціально-

уповноважених суб’єктів, яка вважається адміністративною процедурою. 

Остання традиційно визначається вченими-адміністративістами як 

«закріплений нормами адміністративного права порядок вчинення дій 

органами публічної адміністрації» [114, с. 123], як «встановлений 

законодавством (офіційний) порядок діяльності уповноважених суб’єктів 

(адміністративних органів) щодо розгляду і вирішення індивідуально 

визначених справ» [115, с. 221], як «структурований,нормативно закріплений 

порядок прийняття адміністративних актів, укладання адміністративно-

правових договорів, спрямований на вирішення конкретних справ у сфері 

публічного управління» [116, с. 7]. Варто підтримати авторів роботи 

«Адміністративна процедура» за загальною редакцією І. Бойко у тому,що 

«ключовою у визначенні є категорія «порядок», під яким розуміють 

сукупність послідовно вчинюваних дій та прийнятих рішень, логічно 

поєднаних і спрямованих на досягнення певного результату» [116, с. 5]. 

Така послідовність притаманна і стимулюванню у службовому праві. 

Більше того, як слушно зазначено у адміністративно-правовій науковій 

літературі про те, що «поняття «адміністративна процедура» змістовно 

наповнене двома термінами – «процедура»,яка визначає певний порядок 
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вчинення дій… «адміністративна»…тлумачиться як той,що пов'язаний з 

управлінням,так і той,що покликаний служити» [116, с. 6]. Отже,не лише 

певна послідовність дій є притаманною стимулюванню у службовому праві, а 

й «служіння», відповідна змістовна спрямованість. 

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що стимулювання у 

службовому праві цілком узгоджується із загальним підходом галузевого 

доктринального розуміння адміністративної процедури, що дає підстави для 

формулювання положення про те, що воно і є різновидом такої процедури. 

Втім, для остаточного з'ясування цього питання варто з’ясувати, чи є 

характерними для нього всі ознаки адміністративної процедури, що у разі 

позитивної відповіді взагалі «зніме» будь-яку «напругу» у цьому питанні,а у 

разі негативної відповіді – зумовить появу підстав для поглибленого 

дослідження його феномену для з'ясування його місця у розмаїтті правових 

явищ. 

Аналіз наявних галузевих доктринальних джерел свідчить про те, що в 

основному вчені-адміністративісти виділяють «традиційний» перелік ознак 

адміністративної процедури, який відрізняється лише ступенем деталізації 

таких ознак та послідовністю їх розміщення. Так, наприклад, Т. Коломоєць 

пропонує виокремлювати такі її ознаки: «регламентацію нормами 

адміністративного права, публічний (офіційний) характер, індивідуальний 

характер (спрямована діяльність на вирішення індивідуальних 

адміністративних справ стосовно фізичних та юридичних осіб)» [115, с. 221]. 

Авторський колектив роботи «Адміністративна процедура» за загальною 

редакцією І. Бойко дещо розширює їх перелік й виокремлює: «правовий 

характер…оскільки їх засади містяться в приписах нормативно-правових 

актів; вміщує норми, що регламентують як діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування, так і поведінку приватних осіб, спрямовану на прийняття 

адміністративного акта суб’єктом владних управлінських повноважень ; 

застосовується для вирішення конкретної адміністративної справи; має 

основним призначенням забезпечення ефективної реалізації прав приватних 
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осіб і унеможливлення їх порушення, тягне за собою настання зовнішніх 

наслідків, тобто застосування процедурних правил породжує права й 

обов’язки осіб, які знаходяться поза системою публічного адміністрування; 

має, як правило, безспірний характер, …тобто вирішуються позитивні 

управлінські справи» [116, с. 7]. Деталізований варіант можна знайти у 

Словнику термінів адміністративного права,а саме: «є зовнішнім вираженням 

здійснення органами державної влади, органами місцевого самоврядування,їх 

посадовими й службовими особами своїх владних повноважень, надання … 

для забезпечення…здійснення прав, свобод, інтересів фізичних 

осіб,виконання суб’єктивних обов’язків, завдань держави; прояв 

організаційно-розпорядчої та виконавчої діяльності зазначених суб’єктів; 

суб’єктами таких відносин є суб’єкти публічної адміністрації та приватні 

особи; є інститутом адміністративного права (щоправда, спірним є на 

сьогоднішній день структурне виокремлення норм адміністративно-

процедурного права у системі адміністративного права саме як інституту, 

поширення набуває обґрунтування підгалузевого характеру їх сукупності 

[115, с. 18; 21, с. 71-72]; властива стадійність та наявність спеціальних 

проваджень;основною метою є: забезпечення здійснення приватними 

особами своїх прав, законних інтересів,виконання обов’язків, завдань 

держави;реалізація трьох форм правозастосування – використання, 

виконання,застосування (щоправда, є певні сумніви стосовно залишення поза 

увагою дотримання); дотримання вимог щодо оформлення підсумкових 

результатів процедури; розмаїття джерел фіксування норм, які регулюють 

адміністративно-процедурні відносини;переважно безконфліктний зміст 

(щоправда, і конфліктні процедури можуть мати місце)» [117, с.9-10]. Не 

зважаючи на різний ступінь деталізації ознак адміністративної процедури, 

все ж таки всі запропоновані варіанти містять «базові» ознаки, які й 

визначають ресурс адміністративної процедури. Хоча ознаки стимулювання 

у службовому праві в аспекті ознак адміністративної процедури і не 

виділялися у наукових джерелах, можна вести мову про загальнотеоретичний 
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підхід до виокремлення таких ознак (ознак правового стимулювання) й ознак 

окремих різновидів стимулюючих процедур,які унормовані 

адміністративним, в тому числі й службовим як його підгалуззю, правом. 

Щодо першого варто звернути увагу на монографію «Правові стимули 

в механізмі правового стимулювання», автори якої запропонували наступний 

перелік таких ознак: «представляє собою тривалий процес впливу на 

суб’єкта; має свідомо-організаційний характер; передбачає систему логічно-

послідовних та взаємопов’язаних дій як з боку стимулюючого, так і з боку 

стимулюємого суб’єкта, виходить з потреб та інтересів стимулюючого 

суб’єкта; обов’язково враховує потреби, інтереси, здібності стимулюємого 

суб’єкта; забезпечує мотивацію правомірної поведінки; здійснюється із 

застосуванням стимулів» [34, с. 94]; «охоплює і об’єктивні і суб’єктивні 

фактори впливу на свідомість особи;базується на добровільному виборі 

варіанту поведінки стимулюючого суб’єкта; здійснюється у розмаїтті 

зовнішніх форм прояву; передбачає надання певного блага особі»[34, с. 95]. І. 

Луценко виокремлює ознаки стимулу, щоправда й зазначає,що вони 

знаходять прояв і у процесі «реалізації» стимулів(спрямованість, стадійність, 

унормованість, участь певних суб'єктів, результативність, розмаїття 

зовнішніх форм прояву, диспозитивність засад дій уповноважених суб’єктів 

тощо) [38, с. 13]. Отже, ознаки адміністративної процедури в узагальненому 

теоретичному значенні запропоновані й стосовно стимулювання в цілому 

(щоправда, без вказівки на галузеву належність нормативного підгрунття, 

сферу та суб’єкта застосування, що є цілком виправданим з огляду на 

загальноправовий характер). Стосовно ж окремих різновидів стимулюючих 

процедур варто зазначити, що питома увага вчених-адміністративістів 

концентрується навколо заохочувальних процедур і це також є цілком 

виправданим, враховуючи те,що саме заохочення є «центральною 

складовою» стимулів, в тому числі й у службовому праві [55, с. 35-38]. Серед 

ознак заохочувальних процедур традиційно виокремлюються: стадійність, 

регламентація нормами адміністративного права, спрямованість на 
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забезпечення реалізації та захисту прав, свобод, інтересів приватних осіб, 

певна диспозитивність засад дій уповноважених осіб, індивідуальний 

(персональний) характер, позитивна спрямованість «на визнання та 

заохочення дій осіб…, пов’язаних із сумлінним виконанням посадових 

обов’язків» [118, с. 15], публічно-правова сфера реалізації. Д. Козачук, 

детально досліджуючи феномен заохочувальних адміністративних процедур, 

серед їх ознак пропонує виокремлювати: «встановлення нормами 

адміністративного права; є формою реалізації методу заохочення; 

порушуються на підставі наявності заохочувального вчинку і клопотання 

щодо заохочення відповідної особи; здійснюється за обов’язкової участі 

органу публічної адміністрації; відбувається за обмеженої участі зацікавленої 

особи» [119, с. 10]. Враховуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що 

заохочувальні адміністративні процедури містять ознаки із «базового 

набору» таких ознак, а, враховуючи те, що заохочення є «центральною 

складовою» стимулів у службовому праві, цілком можна сформулювати 

висновок про те,що для стимулювання у службовому праві характерними є 

такі ознаки: а) регламентація нормами службового права, яке пропонується 

розглядати в якості підгалузі адміністративного права; б) розпорошеність 

зовнішніх форм існування відповідних норм, або ж різноджерельність 

нормативної бази, яка є характерною і для всіх різновидів адміністративних 

процедур (наприклад, Закони України «Про державну службу», «Про 

державні нагороди», численні підзаконні нормативно-правові акти); в) 

обов’язкова участь суб’єкта публічної адміністрації (як безпосереднього 

суб’єкта застосування стимулу у публічно-службових відносинах, так і 

суб’єкта,який «ініціює» процедуру, суб’єкта, який «сприяє» процедурі 

(наприклад, шляхом погодження матеріалів «стимулюючої справи»); г) 

публічно-службові відносини,як сфера об’єктивізації реалізації ресурсу 

стимулів у службовому праві (безпосередній зв'язок із результатами та 

бажаними перспективами публічно-службової діяльності особи); д) 

персоніфікований характер процедури (щодо вирішення конкретного 
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питання використання ресурсу конкретного виду стимулу щодо суб’єкта 

публічно-службових відносин); е) спрямованість на забезпечення реалізації 

права публічного службовця бути відзначеним за певні результати у 

публічно-службовій діяльності або ж отримати певні блага, безпосередньо 

пов’язані із специфікою проходження певного виду публічної служби); є) 

стадійність, яка передбачає певну послідовність дій суб’єктів публічно-

службових відносин; ж) результативність, яка передбачає вирішення певної 

індивідуальної справи та дотримання вимог щодо оформлення підсумкового 

акту; з) безспірний характер (не передбачає змагальності суб’єктів й 

наявності певного конфлікту між ними, а отже має «позитивний» зміст). 

Наявність запропонованих ознак дозволяє запропонувати положення 

про визнання стимулювання у службовому праві в якості адміністративної 

процедури. Щоправда, для нього характерними є й особливі ознаки,які 

відрізняють його серед всього розмаїття адміністративних процедур, а саме: 

а) специфічна підстава – дії, результати дій публічного службовця, набуття 

ним статусу, для реалізації якого важливим є надання певних благ, переваг, 

унікальності; б)цільова спрямованість – ретроперспективна, яка передбачає 

певну оцінку вже наявного результату (здобутки, належне виконання умов 

контракту, внесок, результати, отримання певного статусу) й спонукання до 

позитивної публічно-службової діяльності у майбутньому; в)переважно 

диспозитивний спосіб врегулювання дій уповноважених суб’єктів публічної 

адміністрації (наприклад, з можливістю вибору моделі поведінки, без 

надмірно «жорсткої» регламентації строків для більшості різновидів 

стимулів, проявом суб’єктивного розсуду під час процедури тощо); г) 

широкими можливостями різних суб’єктів (в тому числі й «зовнішніх») щодо 

ініціювання відповідної процедури; д) відсутністю «жорсткої» регламентації 

засад примусової гарантованості здійснення відповідної процедури; е) 

різноваріативність нормативних джерел, в тому числі й за рахунок 

«статутних» для різних видів публічної служби, тощо. Ці унікальні ознаки 

стимулювання у службовому праві й зумовлюють особливість місця його 
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серед всього розмаїття видів адміністративних процедур. 

Окрім того, цілком можливим є й визначення його місця серед 

останніх, з урахуванням тих критеріїв, які запропоновані в науці 

адміністративного права для розподілу адміністративних процедур на видові 

групи. Так, зокрема, серед найпоширеніших критеріїв розподілу виділяють: 

а) залежно від наявності спору – спірні та безспірні, синонімічними є 

«конфліктні та неконфліктні», «юрисдикційні та неюрисдикційні». 

Беззаперечно, стимулювання у службовому праві як вид адміністративної 

процедури належить саме до безспірних; б) за суб’єктом ініціювання – «ті, 

що ініціює приватна особа, та ті, що ініціює суб’єкт публічної адміністрації» 

[116, с. 8]. Стимулювання у службовому праві є специфічним другим 

різновидом, тобто процедурою, безпосередньо пов’язаною із проявом 

ініціативи з боку суб’єкта публічної адміністрації, враховуючи 

безпосередньо прив’язку до сфери об’єктивізації такого стимулу. Інша 

справа,що цей вид адміністративної процедури не є втручальним у 

класичному розумінні його. За ступенем втручання у діяльність особи, щодо 

якої стимули застосовуються (мова йде про «позитивне» стимулювання), цей 

вид адміністративної процедури є «м'яким» різновидом, який, хоча і 

ініціюється суб’єктом публічної адміністрації, однак в основі такої ініціативи 

прояв її з боку безпосередньо, вищого керівництва особи, й «втручання» у 

публічно-службову діяльність, пов’язаною із дотриманням «втручальних» 

приписів не передбачається. Особливість цього виду полягає у тому, що сам 

публічний службовець майже (за певними винятками) не ініціює таку 

процедуру, а отже ініціативною у традиційному для адміністративно-

правової доктрини розумінні вона не є; в) за «складністю приписів, якими 

охоплюється процедура, - прості й складні»[116, с. 9].В цілому це достатньо 

проста у порівнянні із тими, які передбачають залучення значної кількості 

суб’єктів, процедура. Хоча, в той же час спрощеною її вважати також 

неможна, оскільки можуть, залежно від виду стимулу, залучатися, окрім 

«обов’язкових суб’єктів», й додаткові – «ті, що сприяють» [119, с. 11], «ті, 
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що безпосередньо зацікавлені у процедурі» [119, с. 11]. Саме тому її варто 

вважати «переважно простою» адміністративною процедурою; г) за своїми 

наслідками вона може належати до «правонадавальної» (надання пільг, 

застосування заохочення,виплата премій тощо); д) за спрямованістю вона 

може бути як внутрішньою (наприклад, застосування заохочення 

безпосередньо керівником публічного службовця), так і зовнішньою 

(наприклад, відзначення публічного службовця державною премією) тощо. 

Доцільним для з’ясування реального ресурсу стимулювання у 

службовому праві є і його поділ як різновиду адміністративної процедури (т. 

з. «внутрішній поділ»), а саме: а) за видом публічно-службової діяльності як 

сфери об’єктивізації стимулювання (стимулювання у діяльності державних 

службовців, дипломатичних службовців тощо); б) за джерелом закріплення 

правових засад (стимулювання, засади якого закріплені у законодавчих та 

підзаконних актах загального змісту; стимулювання, засади якого закріплені 

у спеціальних «статутних» нормативно-правових актах); в) за видом стимулу, 

на практичне застосування якого спрямоване стимулювання (стимулювання 

заохочень, премій, привілеїв, пільг тощо); г) залежно від змісту (просте, яке 

не передбачає додаткових стадій, а лише «базовий» варіант; складне, яке 

передбачає існування додаткових (як правило, додаткових погоджень) стадій; 

д) за «ступенем жорсткості» нормативної регламентації засад – «жорстке», 

засади якого чітко врегульовані із мінімальними підставами для прояву 

суб’єктивного розсуду з боку суб’єкта стимулювання; «звичайне», без 

деталізованих нормативних засад алгоритмів дій суб’єктів стимулювання, із 

можливістю прояву суб’єктивного їх розсуду); е) за кількістю суб’єктів 

(«звичайне», яке, як правило, не передбачає залучення додаткових суб’єктів; 

«ускладнене», для якого, навпаки, залучення додаткових суб’єктів є 

обов’язковим); є) за тривалістю (оперативне та тривале); ж) залежно від 

ступеню регламентації підстав (імперативне, засади порушення якого 

безпосередньо пов’язані із особливим правовим статусом особи у публічно-

службових відносинах і підстави для прояву суб’єктивного розсуду у 
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ініціатора мінімальні; диспозитивне, засади виникнення якого безпосередньо 

«прив’язані» до волевиявлення ініціатора процедури); з) за територіальним 

масштабом дії (загальнодержавне, відомче, локальне); і) залежно від 

оформлення («спрощене», без надмірної деталізації процедури фіксації всіх 

стадій; «ускладнене», із такою деталізованою фіксацією); ї) залежно від 

«прив’язки» до виплат із Державного чи місцевого бюджетів (те, що не 

передбачає таких виплат, і те, що із такими виплатами пов’язані) тощо. 

Відповідний поділ дозволяє виокремити специфіку відповідного 

підвиду адміністративної процедури (як стимулювання в цілому), яка й 

зумовлює його унікальність, яку варто врахувати і у нормотворчому процесі 

та правозастосуванні. 

Цілком виправданим було б проаналізувати й ті «базові» основи, які 

визначають «вектори» реалізації ресурсу стимулювання у службовому праві 

України, якими є принципи останнього. 

Принципи стимулювання у службовому праві традиційно, як і у будь-

якій процедурі, відіграють роль його фундаменту (базису, основи), який 

визначає ресурс процедури в цілому. Варто зазначити, що у вітчизняній 

адміністративно-правовій науці відповідне питання не знайшло свого 

належного висвітлення, проте цілком можна взяти за основу принципи, 

притаманні адміністративній процедурі в цілому, й виділити, з урахуванням 

особливості, специфічні принципи, які у сукупності й сформують 

відповідний базис. При цьому варто зазначити, що загальні принципи 

адміністративних процедур вже привертали увагу вчених-адміністративістів 

(як щодо формування їх «базового» переліку, так і характеристики окремих 

різновидів) і навіть можна виокремити певні тенденції у їх дослідженні 

(поглиблення спеціалізації щодо ресурсу окремих груп принципів та 

феномену деяких із них у порівнянні із принципами права в цілому, із 

іншими підгалузевими принципами (наприклад, роботи А. Пухтецької, П. 

Баранчика, А. Шарої, О. Губанова тощо). Можна також навіть вести мову про 

формулювання авторських переліків принципів окремих різновидів 
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адміністративних процедур. Так, наприклад, Н. Губерська формулює 

авторський перелік принципів процедур ліцензування, акредитації, контролю 

як різновидів адміністративних процедур у сфері вищої освіти [120], С. 

Кушнір – принципів державного контролю у цій же сфері [121, с. 13–15], Д. 

Козачук – заохочувальної процедури [119, с. 9], автори роботи 

«Адміністративна процедура» за загальною редакцією І. Бойко пропонують 

переліки принципів реєстраційної, контрольно-наглядової та інших 

адміністративних процедур [116, с. 20–21], А. Майдебура виокремлює 

принципи нагородного провадження [97, с. 11–12] та ін. Враховуючи те, що 

стимулювання у службовому праві також є різновидом адміністративної 

процедури, йому притаманне поєднання загальних принципів та специфічних 

(особливих) принципів. Цілком можна за основу взяти «базовий» перелік 

принципів, притаманних всім без винятку адміністративним процедурам, 

запропонований представниками т.з. Харківської наукової школи 

адміністративного права, який вони сформулювали у колективній роботі 

«Адміністративна процедура» за загальною редакцією І. Бойко. Імпонує те, 

що вони цілком слушно виокремлюють такі принципи, аналізують їх зміст й 

додатково пропонують принципи, які «виділяються в європейських 

документах» [116, с. 29–33], роль і значення яких істотно зростає, 

враховуючи реалізацію пріоритетних євроінтеграційних пріоритетів 

державної, в т.ч. й нормотворчої, політики України. На це також звертають 

увагу сучасні вчені-адміністративісти, досліджуючи особливості окремих 

різновидів адміністративних процедур (наприклад, роботи Д. Лученка [122, с. 

19]). У цьому контексті цілком логічним вважати, що і для стимулювання у 

службовому праві важливим є визначення таких принципів як складової 

«загального», «базового» переліку таких принципів. 

До переліку «основних» (їх ще називають «загальними», «базовими») 

принципів стимулювання у службовому праві, з урахуванням 

вищезазначеного, цілком можна віднести: «принцип верховенства права, 

принципи законності, принцип презумпції правомірності дій і вимог 
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приватної особи, принцип рівноправності, принцип пропорційності, принцип 

використання адміністративним органом своїх повноважень з метою, з якою 

такі повноваження надані, принцип безсторонності адміністративної 

процедури, принцип добросовісності, принцип розсудливості, принцип 

своєчасності та розумного строку» [116, с. 22–29]. Варто зупинитися на цих 

принципах з огляду на стимулювання у службовому праві. Так, принцип 

верховенства права є «загальним принципом для всієї публічної 

адміністрації» [116, с. 22], а отже і для всіх суб’єктів стимулювання, й 

фактично означає «пріоритет прав та свобод людини, справедливість і 

гуманізм у діяльності суб’єктів влади» [116, с. 22], «панування права в 

суспільстві» [116, с. 22]. Будь-який суб’єкт стимулювання на будь-якій стадії 

відповідної процедури, керується чинним законодавством, однак не 

обмежується тільки ним, а, як зазначено у Рішенні Конституційного Суду 

України від 02 листопада 2004 року у справі за конституційним поданням 

Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України положень 

ст. 69 Кримінального кодексу України, «враховувати й інші соціальні 

регулятори, як-то норми моралі, традиції, звичаї тощо» [116, с. 22], які 

«легітимізовані суспільством і зумовлені історично досягнутим його 

культурним рівнем» [116, с. 22]. Важливим є й урахування рішень 

Європейського суду з прав людини, в яких розкривається зміст цього 

принципу, а точніше ті вимоги, які вважаються його проявом, як-то: 

пріоритетність прав людини у діяльності всіх без винятку суб’єктів публічної 

адміністрації, в т.ч. й різних суб’єктів стимулювання; правова визначеність, 

яка охоплює зрозумілість, точність, передбачуваність приписів службового 

права щодо засад стимулювання, пов’язаного із службовою діяльністю (на 

жаль, службове законодавство як зовнішня форма існування службового 

права, перенасичене положеннями оціночного змісту (наприклад, «заслуга», 

«особлива заслуга», «особливі результати», «найкращі показники», 

«особливого характеру» «належне виконання» тощо), з т.з. «відкритими 

списками», що ускладнює його тлумачення, застосування, розширює 
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передумови для довільного прояву суб’єктивного розсуду з боку суб’єктів 

стимулювання на різних стадіях відповідної процедури, а отже й ускладнює 

передбачуваність результативності стимулювання. Ситуацію ускладнює 

розпорошеність засад стимулювання у різних актах службового 

законодавства, різний ступінь їх деталізації, що наслідком має дублювання 

положень, суперечливість положень, узагальнюючий зміст положень тощо. 

За таких умов досить складно як ініціаторам стимулювання, так і всім 

суб’єктам стимулювання вирішувати колізійні питання і досить важливим є 

дотримання саме принципу верховенства права й урахування його всіх 

складових змісту, урахування всіх соціальних регуляторів. Як вже 

зазначалося, сприяти вирішенню вищезазначеної ситуації може уніфіковане 

унормування приписів службового права, в т.ч. засад стимулювання, 

закріплення тематичного дефінітивного апарату, посилення засад точності, 

чіткості, визначеності формулювань, впровадження додаткових гарантій 

дотримання прав суб’єктів публічно-службових відносин щодо 

стимулювання, безпосередньо пов’язаного із службовою діяльністю (в т.ч. із 

урахуванням специфіки її різновидів), звуження «сфери прояву розсуду» на 

різних стадіях стимулювання з боку суб’єктів публічної адміністрації тощо. 

Безпосереднім є зв’язок із верховенством права і принципу законності, 

що означає суворе дотримання вимог законодавства (в даному випадку 

законодавство розглядається у широкому розумінні як сукупність всіх 

нормативно-правових актів, які визначають засади стимулювання [123, с. 

319–321]) як щодо повноважень суб’єктів стимулювання (на різних стадіях), 

стадійності процедури та її «внутрішньої змістовності», фіксування, 

результативності, так і реалізації прав приватних осіб на стимулювання, 

безпосередньо пов’язане із публічно-службовою діяльністю (своєчасність, 

видове розмаїття, гарантованість тощо). Враховуючи те, що саме законодавче 

(у вузькому розумінні його) закріплення базових засад будь-якої 

адміністративної процедури можна розглядати як прояв принципу 

законності, цілком логічним є обґрунтування і практична реалізація 
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пропозиції щодо закріплення засад стимулювання як різновиду 

адміністративної процедури в окремому розділі єдиного кодифікованого 

адміністративно-процедурного акту, ідея створення якого є актуальною вже 

не одне десятиріччя й яка об’єднує навколо себе вчених-адміністративістів, 

юристів-практиків, всіх зацікавлених осіб (як результат – кілька варіантів 

такого акту із різними назвами, змістом тощо [124]), а також навіть новацій 

не джерело – Науково-практичний коментар до проекту Закону України «Про 

адміністративну процедуру». Щоправда, новелою вітчизняної нормо 

проектної діяльності є проект Закону України «Про адміністративну 

процедуру», складовою якого також можуть бути положення, які б 

закріплювали засади стимулювання. Можна також звернути увагу і на ще 

одну пропозицію – розробку Службового кодексу України (наприклад, 

роботи Т. Аніщенко, Т. Коломоєць, Д. Припутня, Ю. Пирожкової, І. Болокан 

та ін. [2, с. 89; 3, с. 135; 125, с. 20], який також міг би закріпити засади 

стимулювання, пов’язаного із службовою діяльністю, і яка набуває 

поширення у науковому фаховому середовищі у контексті перегляду системи 

адміністративного права [126]. Можна вважати і цю пропозицію прийнятного 

у контексті практичної реалізації ідеї кодифікації національного 

законодавства, розробки і прийняття низки кодифікованих актів (наприклад, 

роботи Ш. Гаджиєвої [127]). Головне, щоб положення єдиного 

адміністративно-процедурного і єдиного (базового) службового актів 

узгоджувалися й усували підстави для надмірної підзаконної нормотворчості. 

Принцип презумпції правомірності дій і вимог ініціатора 

стимулювання як виду адміністративної процедури у сфері відносин 

публічної служби. Сутність цього принципу передбачає припущення того, що 

особа має право на стимулювання, пов’язане із її публічно-службовою 

діяльністю (в наявності ті підстави, які законодавство визначає в якості таких 

– «особливі заслуги»; «набуття статусу», «одержання відмінної оцінки за 

результатами щорічного оцінювання службової діяльності», «належне 

виконання умов контракту» тощо), ініціатива порушення стимулюючої 
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процедури є правомірною до тих пір, «доки інше не буде встановлене 

рішенням органу (посадової особи – суб’єктом стимулювання» [116, с. 26]. 

Вважається, що ініціатор процедури врахував всі законодавчо закріплені 

вимоги щодо можливості стимулювання особи, безпосередньо пов’язаного із 

її службовою діяльністю (наприклад, щодо дотримання строків, черговості 

видового розмаїття стимулів (в т.ч. й ступеневості державних нагород), 

відсутності дисциплінарної «караності», яка унеможливлює стимулювання, 

дотримання вимог компетентності суб’єктів стимулюючої процедури тощо). 

Окрім того, варто пам’ятати т.з. «складний зміст» відповідного принципу, 

який, окрім вищезазначеного, передбачає усунення будь-яких сумнівів, 

припущень при прийнятті підсумкового акту у стимулюючій процедурі. На 

жаль, саме оціночні положення службового законодавства, узагальнюючі 

приписи, створюють для цього передумови й надають суб’єктам 

стимулювання на будь-яких стадіях процедури широкі можливості для 

довільного їх тлумачення, прояву суб’єктивного розсуду, усунути які здатна 

деталізація, визначеність, передбачуваність, уніфікація та систематизація 

відповідних правових положень. 

Реалізація принципу рівноправності передбачає дотримання однакових 

вимог щодо будь-якого суб’єкта стимулювання, усунення будь-яких 

індивідуальних переваг, умов, пріоритетів (без жодних додаткових 

обґрунтувань, додаткових документів, при розгляді справи, якщо це не 

передбачено законодавством). Цілком можна погодитися із тезою про те, що 

цей принцип знаходить прояв у тому, що «однакові адміністративні справи 

повинні вирішуватися однаково» [116, с. 26]. Із цим принципом пов’язаний і 

принцип пропорційності, який передбачає дотримання балансу між 

приватними інтересами особи, щодо якої вирішується питання про її 

стимулювання, пов’язане із публічно-службовою діяльністю, та публічними 

інтересами, на реалізацію і захист яких зорієнтована публічна служба. 

Оскільки стимулювання за своєю сутністю є т.з. «позитивною» процедурою 

(правонадавальною для особи), отже про пропорційність саме в зазначеному 
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значені можна вести мову дещо умовно. Щоправда, навіть за таких умов 

також цілком реальним є його дотримання (наприклад, щодо зменшення 

розмірів всім державним службовцям розміру премії як складової заробітної 

плати у грудні 2018 року у зв’язку із зміною основних показників 

формування посадового окладу; або ж корегування розміру премії для всіх 

державних службовців, які за підсумками щорічного оцінювання їх 

діяльності отримали відмінну оцінку, тощо). 

Варто уточнити, що в сучасній адміністративно-правовій науці цьому 

принципу приділяється все більше уваги (наприклад, роботи С. Венгера, Т. 

Фулей, Т. Коломоєць, В. Колпакова, С. Кушніра і безперечно М. Лученко 

[129, 131, 130]) й його ресурс слід розглядати в аспекті виділення кількох 

складових, а отже із акцентом на «широке його розуміння», що є цілком 

виправданим і для стимулювання у службовому праві України. 

Принцип використання суб’єктом стимулювання своїх повноважень з 

метою, з якою такі повноваження надані, передбачає виконання 

вищезазначеним суб’єктом нормативно закріплених повноважень щодо 

ініціювання, погодження або ж прийняття остаточного рішення щодо 

публічного службовця, якщо в наявності підстави для його стимулювання 

(результати діяльності, набуття статусу тощо). На жаль, вести мову про 

максимальну примусову гарантованість виконання таких повноважень 

суб’єктами стимулювання (особливо щодо заохочень, премій тощо) неможна, 

однак у публічного службовця є право звернутися до вищестоящого суб’єкта 

стимулювання або ж до адміністративного суду з вимогою забезпечення 

реалізації (за наявності передумов) такого права (щодо прийняття рішення 

про заохочення, надання пільг, перегляду розміру премії тощо). 

Принцип безсторонності (неупередженості) стимулювання передбачає 

відсутність будь-якої персональної зацікавленості суб’єкта стимулювання (на 

будь-якій стадії) у результатах такої процедури. Участь суб’єкта 

стимулювання має бути виваженою, обґрунтованою, неупередженою. За 

будь-яких підстав щодо появи конфлікту інтересів у процедурі 
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стимулювання обов’язковим є дотримання вимог щодо його усунення (на 

практиці, на жаль, непоодинокими є такі випадки, що фактично є 

порушенням вимог антикорупційного законодавства й підставою для іншої 

процедури, вже безпосередньо пов’язаної із вирішенням питань юридичної 

відповідальності винних осіб [128, с. 299–306]. Недотримання цього 

принципу зумовлює «дефектність» процедури стимулювання, пов’язаного із 

публічно-службовою діяльністю, в цілому, незаконність її результату та 

наслідків (в т.ч. скасування акту, позбавлення заохочення, відшкодування 

виплат премії тощо). 

Із цим принципом пов’язаний і наступний – принцип добросовісності, 

зміст якого полягає у дотриманні під час процедури (на всіх стадіях) вимог 

моралі, права задля усунення будь-яких зловживань наданою публічною 

владою з боку суб’єктів стимулювання, суб’єктів-ініціаторів стимулювання, 

урахування індивідуальних особливостей суб’єкта, щодо якого здійснюється 

процедура стимулювання, поряд із інтересами публічної служби, усунення 

будь-яких передумов для «виходу за межі» нормативно визначених моделей 

поведінки, усунення підстав для необґрунтованої відмови у стимулюванні, 

безпосередньо пов’язаного із публічно-службовою діяльністю. 

Досить широкі можливості для прояву суб’єктивного розсуду 

суб’єктами стимулювання, з урахуванням самої специфіки цього виду 

адміністративної процедури, що також «доповнено» особливістю 

нормативного закріплення засад останньої (про що вже зазначалося), в той 

же час не можна асоціювати із необмеженими повноваженнями, бо 

необхідним є дотримання під час відповідної процедури принципу 

розсудливості, зміст якого, незважаючи на своєрідність назви, полягає у 

«обов’язку керуватися законами логіки, здоровим глуздом та 

загальноприйнятими нормами моралі» [116, с. 29] (як щодо доцільності 

самого стимулювання, вибору виду стимулу, розміру стимулу (якщо є), 

черговості, періодичності тощо). Цілком виправданим, з огляду на зміст 

цього принципу, вважається посилення засад гласності процедури, залучення 
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громадськості на різних стадіях у різних формах (наприклад, висвітлення 

інформації про ініціювання процедури на офіційному сайті суб’єкта, 

результатів процедури у вигляді акту, провадження стадії (її підетапу) 

громадського обговорення поряд із погодженням тощо) задля найповнішого 

використання ресурсу цього принципу як складової «базового фундаменту» 

процедури стимулювання, пов’язаного із публічною службою. До основних 

(«загальних», «базових») принципів також можна віднести і своєчасність, 

тобто здійснення відповідної процедури протягом певного періоду, до того 

моменту, коли втрачається потреба (сенс, необхідність) у відповідній 

процедурі в цілому. Дійсно, діяльність суб’єкта стимулювання як суб’єкта 

публічної адміністрації має бути унормована певними «часовими рамками», 

«терміновими періодами», однак, враховуючи специфіку самої процедури, 

можна стверджувати, що розмаїття стимулів і самої публічно-службової 

діяльності зумовлюють і специфіку унормування цього положення. Сучасне 

службове законодавство у частині стимулювання, зокрема її термінового 

аспекту, є досить узагальненим, фрагментарним й передбачає широкі 

можливості щодо суб’єктивного розсуду з боку суб’єкта стимулювання. В 

наявності, наприклад, положення щодо термінового аспекту для 

дострокового присвоєння рангу державного службовця (ст. 39 Закону 

України «Про державну службу»), дипломатичного рангу (ст.ст. 25, 26 

Закону України «Про дипломатичну службу») та ін. В той же час в наявності 

прогалини щодо термінового аспекту (а отже незрозумілим є можливість 

дотримання принципу справедливості) щодо попереднього розгляду, 

погодження та остаточного прийняття рішення у стимулюючий справі, що 

створює підстави для «затягування» строків погодження, направлення, 

розгляду справи тощо. Якщо ще можна вести мову про певну визначеність 

строків виконання підсумкового акту процедури стимулювання, пов’язаного 

із публічною діяльністю (наприклад, вручення державної нагороди, виплати 

премії за підсумками щорічного оцінювання результатів службової 

діяльності особи тощо), в той же час чимало прогалин в унормуванні строків 
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інших стадій відповідної процедури. Безперечно, ці прогалини необхідно 

усунути у контексті уніфікації та систематизації нормативних засад 

стимулювання як виду адміністративної процедури, яке безпосередньо 

пов’язане із публічною службою. Ідеальним був би варіант чіткого 

визначення (як-то: «протягом одного місяця з моменту …», «впродовж двох 

місяців з моменту …», «не пізніше двох місяців» тощо), однак стимули різні, 

різні й види публічної служби, з якими пов’язане стимулювання. Саме тому 

можна було б, не скасовуючи пріоритетності вищезазначеної пропозиції, як 

можливу альтернативу, тим більше з огляду на результати новітньої 

вітчизняної нормотворчості, запропонувати словосполучення «протягом 

розумного строку» (по аналогії із положенням КАС України), обов’язково 

закріпивши його визначення як «негайне вирішення (невідкладне 

вирішення), якщо воно не потребує необґрунтованих витрат часу і ресурсів і 

не перешкоджає прийняттю остаточного рішення у справі». Таким чином, 

узгоджуючи відповідне положення із загальноприйнятими для документів 

Ради Європи, у національному законодавстві варто закріпити засади 

дотримання принципу своєчасності стимулювання, пов’язаного із службовою 

діяльністю, фактично визнавши його «найкоротшим, достатнім для 

вирішення справи» [116, с. 29]. 

Безперечно, всі ці принципи мають знайти своє унормування у 

базовому нормативно-правовому акті, який закріпив би засади 

стимулювання, пов’язаного із публічно-службовою діяльністю. 

У новітніх галузевих джерелах все частіше згадуються принципи, які 

закріплені у документах Ради Європи, і яким, у контексті пріоритетів 

вітчизняної нормотворчості, наукових досліджень в галузях права 

відводиться важлива роль з огляду на зовнішньополітичний вектор розвитку 

держави, що знайшло своє втілення і у Основному законі за рахунок 

внесення відповідних змін у лютому 2019 року. Такі принципи, хоча і мають 

рекомендаційний характер і, перш за все, зорієнтовані на «втручальні», 

«негативні» різновиди адміністративних процедур, у певному розумінні 
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можна розглянути і щодо стимулювання, пов’язаного із публічно-службовою 

діяльністю, засади якого визначаються положеннями службового 

законодавства. Зокрема, можна цілком вважати прийнятним принцип 

доступу до інформації по справі. Як вже зазначалося, важливо забезпечити 

висвітлення інформації, що стосується відповідної процедури, для того, щоб 

особи, зацікавлені у справі (в т.ч. й за наявності інформації, яка 

унеможливлює таку процедуру, істотно може вплинути на її результат), мали 

доступ до неї, можливість повідомити ту інформацію, яка може вплинути на 

процедуру та її результат (підстави, періодичність, розмір, вид стимулу 

тощо). Такого ж значення може мати і принцип допомоги та представництва 

у процедурі (перш за все, за рахунок консультування особи, щодо якої 

процедура стимулювання здійснюється, наприклад, на стадії погодження 

відносно повноважень суб’єкта стимулювання, з’ясування підстав наявності 

конфлікту інтересів та способів його вирішення тощо). І, безперечно, не 

варто забувати і про принцип викладу мотивів. Як у самому підсумковому 

акті, так і на письмовий запит особи має бути викладено мотиви суб’єктом 

стимулювання, що, з одного боку, дозволяє з’ясувати позицію останнього 

щодо предмету відповідної процедури, а, з іншого боку, є засобом контролю 

за його діями з боку будь-яких осіб. Дотримання цього принципу є важливим 

у разі відмови у застосуванні стимулювання щодо публічного службовця, 

наявності у особи, щодо якої здійснюється процедура, стосовно виду, розміру 

стимулу, що, у свою чергу, може слугувати підставою вже для дещо іншої 

адміністративної процедури. Цілком можна навести й інші принципи і на це 

звертають увагу вчені-адміністративісти у своїх роботах (наприклад, Т. 

Коломоєць [115, с. 51–52], Д. Лученко, авторський колектив на чолі із І. 

Бойко [116, с. 30–33] тощо). Однак, варто враховувати саме «позитивний», 

ініціативний характер стимулювання як різновиду процедури та особливості 

закріплення його нормативних засад, що й слугує підставою для 

виокремлення із запропонованих переліків лише тих принципів, які 

безпосередньо пов’язані із стимулюванням, й запропонувати доцільність їх 
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закріплення у базовому нормативно-правовому акті з питань 

адміністративної процедури в цілому. І певні напрацювання вже мають місце 

в аспекті нормопроектної тематичної діяльності, підтвердженням чого може 

слугувати ст. ст. 4-20 Проекту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» [8, с. 30-84]. 

Варто також стверджувати, що мають бути в наявності і специфічні 

принципи стимулювання, безпосередньо пов’язаного із службовою 

діяльністю, враховуючи його унікальність. На жаль, у галузевій правовій 

науці спеціалізованих робіт майже немає, в той же час вчені-теоретики 

запропонували такий перелік, який, хоча і зорієнтований на стимулювання в 

праві цілому, може з певними уточненнями розглядатися як такий, що може 

бути прийнятним і для стимулювання у публічно-службовій діяльності. Так, 

зокрема, автори колективної монографії «Правові стимули в механізмі 

правового стимулювання» до переліку таких принципів включають: 

«принцип поєднання суб’єктивних та об’єктивних факторів формування 

правомірної поведінки; принцип збалансованості інтересів учасників процесу 

правового стимулювання; принцип узгодженості мети керівників 

(стимулюючих суб’єктів) з метою підлеглого (стимулюючого суб’єкта); 

принцип комбінованості форм та методів стимулювання; принцип 

гарантованості винагороди» [34, с. 112]. 

З акцентом на специфіку саме процедурного аспекту стимулювання, 

засади якого визначаються нормами службового права, а також публічної 

служби як сфери об’єктивізації такого стимулювання, цілком можливим є 

виділення серед спеціальних принципів наступних: а) принцип 

збалансованості публічного інтересу та інтересу особи, щодо якої процедура 

здійснюється, сутність якого полягає у тому, що публічний інтерес знаходить 

прояв у прагненні формування правомірної поведінки публічного службовця, 

спонукання його до максимальної концентрації своїх зусиль і досягнення 

особливих результатів під час своєї діяльності, зорієнтованої на «служіння». 

Одночасно, має бути врахований й інтерес такої особи, яка бажає, щоб 
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результати її роботи були оцінені й за свою «надмірну», «особливу», 

«сумлінну» тощо діяльність отримати «співрозмірну» винагороду, яка 

стимулювала б її до такої ж діяльності і у майбутньому. Таке поєднання має 

бути збалансованим, а отже відігравати роль базового положення щодо 

відповідної процедури (як у поданні щодо стимулювання, так і на інших 

стадіях має забезпечуватися дотримання такої збалансованості). Фактично 

мова йде про «сумірність» або ж «справедливий баланс» публічних та 

приватних інтересів, що інколи у правовій науці розглядається як 

пропорційність у вузькому розумінні (наприклад, роботи М. Лученко, C. 

Погребняка, С. Шевчука, С. Венгера та ін.). Акцент зроблено саме на 

співмірність відповідних інтересів з акцентом на унікальність самого 

стимулювання саме у публічно-службовій діяльності. б) принцип 

обґрунтування відповідності підстави і результату стимулювання, сутність 

якого полягає у забезпеченні співрозмірності «заслуг», «зусиль» особи, яка 

перебуває на публічній службі, й виду та розміру стимулу як підсумкового 

прояву стимулювання. Задля цього ініціатор має вмотивувати доцільність 

порушення процедури, а суб’єкти стимулювання на інших стадіях останньої 

підтвердити її або скорегувати (таку можливість можна надати, щоправда, 

знову ж таки із акцентом на обов’язок вмотивувати таку корективу у межах 

законодавчо врегульованої моделі поведінки). в) принцип забезпечення 

гарантованості застосування стимулом за підсумками відповідної процедури. 

Ініціатор, а у подальшому і суб’єкти стимулювання (у випадку їх 

відмежування) мають урахувати під час процедури реальну можливість 

застосування стимулу (як щодо виду та його розміру, у разі наявності такого) 

так і наявності унормування алгоритму такого застосування. Реалізація цього 

принципу також варто розглядати у прив’язці до останньої стадії такої 

процедури – виконання акту суб’єкта стимулювання щодо застосування 

стимулу стосовно особи, щодо якої такий акт прийнято. Унормування 

обов’язку суб’єкта стимулювання здійснити фактичне виконання положень 

підсумкового акту стимулювання як різновиду процедури із можливістю 
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притягнення його до відповідальності у разі недотримання цих вимог (як і за 

невиконання будь-якого іншого акту адміністрування) слугувало б гарантією 

реалізації права особи на стимули, пов’язані із публічно-службовою 

діяльністю. Саме тому цілком логічним вбачається унормування у базовому 

нормативно-правовому акті, який би закріпив засади адміністративних 

процедур, у підрозділі, безпосередньо присвяченому стимулюванню, 

переліку принципів останнього, який би об’єднав як загальні принципи будь-

якої адміністративної процедури, так і притаманні лише відповідному 

стимулюванню. Окрім того, у базовому кодифікованому службовому акті 

також у підрозділі, присвяченому стимулюванню, безпосередньо 

пов’язаному із публічно-службовою діяльністю, доцільним вбачається 

закріплення також переліку й урахування його як базового при підзаконній 

регламентації засад (у разі потреби) з урахуванням специфіки різновидів 

публічної служби. 

Отже, основоположними засадами стимулювання, безпосередньо 

пов’язаного із публічно-службовою діяльністю, як різновиду 

адміністративної процедури, є його принципи, які цілком можна умовно 

поділити на дві групи: загальні, які притаманні будь-якій процедурі, а отже і 

стимулювання (принцип верховенства права; принцип законності; принцип 

презумпції правомірності дій і вимог ініціатора стимулювання; принцип 

рівноправності; принцип використання суб’єктом стимулювання своїх 

повноважень з метою, з якою вони надані; принцип безсторонності 

(неупередженості); принцип добросовісності; принцип своєчасності; принцип 

доступу до інформації; принцип допомоги і представництва; принцип 

викладання мотивів), й спеціальні (принцип збалансованості публічного 

інтересу та інтересу особи, щодо якої процедура здійснюється; принцип 

обґрунтування відповідності підстави і результату стимулювання; принцип 

забезпечення гарантованості застосування стимулу за підсумками 

процедури). Ці принципи доповнюють один одного й формують надійне 

підґрунтя відповідної адміністративної процедури. Цілком доречним 
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вбачається їх унормування в окремому підрозділі базового нормативно-

правового акту, присвяченого адміністративній процедурі, а також у 

підрозділі, присвяченому стимулюванню, у кодифікованому службовому 

акті, що сприяло б уніфікації засад цього виду процедури й слугувало 

основою (у разі потреби) підзаконної нормотворчості щодо стимулювання в 

окремих різновидах публічної служби (із акцентом на певну особливість). 

Розгляд симулювання у службовому праві буде неповним без 

зосередження уваги на його стадіях. Перш за все, слід зазначити, що 

стимулюванню, як і будь-якому різновиду адміністративної процедури, 

притаманною є стадійність. Щоправда, у різноманітних джерелах можна 

зустріти положення про те, що процедура поділяється на стадії (етапи), де 

стадії ототожнюються із етапами. Незважаючи на певну близькість змісту 

цих понять, їх все ж таки варто розмежовувати й розглядати стадію як більш 

загальний термін, який включає етапи, дії (наприклад, роботи О. Кузьменко, 

О. Миколенка, І. Картузової та ін.). Стадію варто визначити як «сукупність 

передбачених нормативно-правовими актами, послідовно вчинюваних 

учасниками дій, які є відносно відокремленими, обмеженими часом, 

спрямованими на досягнення певної мети і вирішення відповідних завдань 

адміністративної справи» [116, с. 67]. Відповідно, етапи – це окремі зовнішні 

форми прояву активності суб’єктів. Таким чином, дії формують етапи, а 

етапи формують стадії, стадії ж формують процедуру. Зосереджуючи увагу 

на визначенні стадії адміністративної процедури, в т. ч. й стимулювання, 

цілком можна вести мову про виокремлення певних її ознак, які і формують 

ресурс стадії: «а) відокремленість; б) логічну послідовність дій; в) часову 

визначеність (виділеність); г) специфіку суб’єктивного складу; д) наявність 

певних специфічних завдань; е) нормативна регламентованість; ж) 

завершення прийняттям адміністративного акту» [116, с. 67]. Цей перелік 

виділяється, щоправда, у різній послідовності розміщення та формулювання, 

майже всіма представниками вітчизняної адміністративно-правової науки. Д. 

Козачук, зокрема, стадію розглядає як «елемент структури» адміністративної 
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процедури, який характеризується наявністю «єдиної мети, спільних 

прийомів досягнення кінцевого результату, послідовністю, 

взаємообумовленість змісту» [119, с. 8]. Автори роботи «Адміністративна 

процедура» за загальною редакцією І. Бойко, навіть, узагальнюючи наявні 

положення, зазначають, що стадії «відрізняються одна від одної своїми 

цілями, завданнями, колом учасників, процедурних дій, правовими 

наслідками» [116, с. 67]. Всі ці положення у повній мірі притаманні і 

стимулюванню у сфері публічно-службових відносин, що є цілком 

виправданим в аспекті розгляду стимулювання у публічно-службових 

відносинах, засади якого регулюються норами службового права, в якості 

різновиду адміністративної процедури. Одночасно дещо відмінними є 

підходи вчених-юристів до виокремлення кількості та назви стадій 

стимулювання, засади якого регламентуються нормами службового права. 

Так, А. Майдебура, аналізуючи нагородне провадження (провадження щодо 

державних нагород як різновиду заохочень, а також стимулів), виокремлює 

лише кілька стадій: ініціювання, розгляд, який, у свою чергу, включає і 

попередній розгляд, прийняття остаточного рішення по справі та 

безпосереднього нагородження як стадію виконання [97, с. 11-12]. В той же 

час Д. Козачук виокремлює серед стадій: «порушення клопотання й 

оформлення відповідного подання; узгодження й ухвалення попереднього 

рішення; остаточне вирішення питання й видання акту; виконання акту» 

[119, с. 8]. Автори навчального посібника «Заохочення у службовому праві» 

за загальною редакцією Т. Коломоєць, В. Колпакова, виокремлюючи 

специфіку відповідних процедур стосовно різних видів публічних 

службовців, зокрема щодо працівників Національної поліції, виокремлюють 

такі стадії процедур – «порушення та формування матеріалів, розгляд та 

прийняття рішення; публічне оголошення рішення та виконання» [55, с. 250]. 

Одночасно, детально аналізуючи положення нормативно-правових актів, які 

визначають засади цієї процедури, автори цього ж джерела формулюють 

дещо деталізовану позицію, а саме: пропонують виокремлювати «стадію 
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вручення (надання) стимулів» [55, с. 254] й поділяють кожну із них на 

численні етапи (висунення особи, підготовка подання, попередня перевірка, 

направлення для погодження, підготовка висновку, остаточне вирішення, 

виконання, можливість позбавити стимулу) [55, с. 254-259]. І. Каршузова, А. 

Осадчий пропонує виділяти майже аналогічний варіанти стадійного 

розподілу, щоправда, без вказівки на можливість позбавлення стимулу [132, 

83; 55, с. 27]. Варто також звернути увагу на те, що кількість стадій, яку 

пропонують виокремлювати вчені-юристі залежить від того, яку процедуру 

вони аналізують, а саме: «спрощену» чи «ускладнену» залежно від кількості 

суб’єктів, виду стимулу, безпосередньої мети кожного етапу процедури. 

Якщо для «спрощеної» (звичайної) процедури, в т.ч. й стимулювання, 

характерним є мінімальний набір стадій, серед яких: порушення процедури, 

розгляд та прийняття підсумкового акту, виконання останнього. Для 

«ускладненої» процедури стимулювання у публічно-службових відносинах 

притаманними є: порушення процедури та оформлення подання, погодження 

подання; розгляд та прийняття остаточного рішення (яке виключає 

попередній розгляд справи, підготовку підсумкового акту); виконання акту, а 

також факультативні стадії оскарження, відмова, позбавлення стимулу. 

Складність полягає у відсутності єдиного уніфікованого нормативно-

правового акту, який би закріплював засади відповідної процедури. В 

наявності значна кількість нормативно-правових актів різної юридичної 

сили, які визначають засади стимулювання щодо окремих видів стимулів, 

тощо. Це дозволяє вести мову про розмаїття варіантів стадійного поділу такої 

процедури й закріплення його на нормативному рівні. Так, наприклад, для 

працівників прокуратури України, окрім «спрощеної» («звичайної») 

процедури стимулювання, передбачена можливість й «ускладненого» 

стимулювання,яке закріплення положеннями Закону України від 16.03.2000 

року «Про державні нагороди України», Положення про почесні звання 

Україні, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року 

№476/2001, Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради 
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України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 05 липня 

2001 року №2541-ІІІ, Положення про Почесну грамоту Кабінету Міністрів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 

серпня 2008 року №728, а також Положення про відомчі заохочувальні 

відзнаки Генерального прокурору України від 23 жовтня 2018 року № 211, 

Регламенту Генеральної прокуратури України, затвердженого наказом 

Генерального прокурора України від 18 січня 2019 року № 8, тощо. Саме 

«ускладнена» процедура відповідного стимулювання передбачає ініціативу у 

процедурі або з боку Генерального прокурора України або його заступників, 

керівників самостійних структурних підрозділів Офісу Генерального 

прокурора України, прокурорів областей тощо, погодження із заступниками 

Генерального прокурора України та Головним управлінням кадрового 

забезпечення та внутрішньої безпеки, підготовку та видання наказу 

Генерального прокурора України, вручення (надання) стимулу, оформлення 

вручення (витяг наказу долучається до особової справи, запис у трудовій 

книжці, протокол вручення).  

Майже аналогічного за кількістю стадій є й «ускладнена» процедура 

стимулювання дипломатичних службовців відомчими заохочувальними 

відзнаками МВС України, засади якої закріплені у Положенні про відомчі 

заохочувальні відзнаки МВС України, затвердженому наказом МВС України 

від 18 січня 2013 року (подання попередньо розглядається Колегією МВС 

України за погодженням із Департаментом персоналу МВС України, або ж 

Заступником Міністра – керівником апарату МВС України, або ж керівника 

патронатної служби – Міністром закордонних справ України; готується 

рекомендація (за винятком Подяки МЗС України)); видається наказ МЗС 

України; видача стимулів та оформлення видачі (вручення) тощо. 

Деталізовані засади «ускладненої» процедури стимулювання 

передбачені у законодавстві України і щодо державних нагород (Закон 

України від 16.03.2000 року «Про державні нагороди», Порядок 

представлення до нагородження та вручення державних нагород України, 
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затверджений Указом Президента України від 19.02.2003 року № 138/2003, 

тощо). 

Одночасно «спрощена» процедура стимулювання закріплена у 

Типовому положенні про преміювання державних службовців органів 

державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), 

затвердженому Наказом Міністерства соціальної політики України від 

13.06.2016 року № 646, а саме ініціювання керівником, обґрунтування 

подання щ одо розміру, строки виплати (розділ ІІІ «Порядок нарахування та 

виплати премій»). А також, наприклад, у Порядку нагородження особового 

складу Державної прикордонної служби України, інших осіб цінним 

подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету, 

затвердженому Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07. 08 

2015 року № 952, із виділенням ініціювання (поданням до нагородження), 

попереднього розгляду на нарадах (вчених радах) регіональних управлінь, 

структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, органів 

Держприкордонслужби, навчальних закладів, опрацювання управлінням 

кадрового забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби, розгляду 

Нагородною комісією Держприкордонслужби, остаточного видання наказу 

Головою Держприкордонслужби, вручення цінного подарунку із 

оформленням протоколу. 

Цікавим є те, що ступінь унормування відповідних відносин є різним, а 

отже й терміни, кількість залучених осіб, безпосередні завдання також є 

різними щодо стимулювання різних видів публічних службовців. 

Узагальнюючи вищезазначене, все ж таки можна запропонувати 

модель стимулювання у публічно-службових відносинах у її розподілі на 

стадії, із урахуванням ознак останніх: 1) порушення процедури, яке включає 

підготовку подання, перевірку відповідності підстав для стимулювання 

конкретному факту, відсутності перешкод (оскільки є унормування щодо 

заборони стимулювання особи, яка притягнута до дисциплінарної 

відповідальності і терміну, протягом якого вона вважається такою; окрім 
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того в наявності певні обмеження щодо періодичності стимулювання) 

(наприклад, щодо державних нагород – три роки між черговими 

присвоєннями (відзначеннями), щодо послідовності видів стимулів 

(наприклад, нагородження Почесною грамотою Генерального прокурора 

України можливе лише після нагородження особи Подякою чи Грамотою 

Генерального прокурора України [55, с. 236-237])), кількісних обмежень 

різновидів стимулів (наприклад, гранична кількість відомчих заохочувальних 

відзнак МЗС України, якими можуть бути відзначені службовці протягом 

одного календарного року, становить «600 штук, в т.ч. подяк – 270, почесних 

грамот – 180, нагрудних знаків – «Відзнака МЗС України» – 75, нагрудних 

знаків «За сумлінну службу» – 50, нагрудних знаків «За відданість 

дипломатичній службі» – 25 штук» [55, с. 293]). Важливо також пам’ятати, 

що підставою для стимулювання є «заслуга», «здобутки», «внесок», «видатні 

заслуги», «особливі результати», «відмінна оцінка за підсумками 

оцінювання», що в умовах відсутності норми-дефініції породжує підстави 

для довільного тлумачення. У доктрині «заслуга» розглядається як 

«додаткові докладення зусиль особи» [133, с. 45]. Цілком можна погодитися 

із тим, що заслуга має характеризуватися певними ознаками, серед яких: «а) 

добровільна поведінка, соціально-активна поведінка; б) позитивна цільова 

спрямованість поведінки; в) надмірність зусиль та результативність; [55, с. 

239]. Як наслідок, у законодавстві, зокрема у службовому, поширеними є 

словосполучення «особливі заслуги», «вагомий внесок», «бездоганна, 

ефективна служба», «сумлінне, зразкове виконання обов’язків», «особливі 

трудові досягнення» тощо. Цілком зрозумілі визначення, на перший погляд, 

однак в наявності – підстави для різного тлумачення на практиці, що й 

впливає в цілому на стимулювання у публічно-службовій діяльності. Як 

слушно зазначає, А. Майдебура, умовно можна вести мову про два підходи 

до визначення підстави процедури: «а) шляхом визначення конкретного 

переліку дій, за які можливе стимулювання; б) шляхом визначення 

формувань загального характеру» [97, с. 8]. Для службового законодавства 
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характерним є саме другий підхід. Тим більше, що словосполучення, які 

використовуються для позначення заслуги, є різними у закріпленні різними 

нормативно-правовими актами щодо різних видів публічних відносин. 

Саме на цій стадії вирішуються питання з’ясування підстав для 

стимулювання, відповідності претендента, відсутності перепон, підготовки 

подання, а також направлення його або ж до суб’єкта погодження або ж до 

суб’єкта прийняття. Якщо ж ініціатор самостійно приймає рішення, 

відповідно на цій стадії здійснюється вся підготовча робота. Основними 

суб’єктами «ініціатори» (або ж керівники структурних підрозділів, або ж 

керівники органу, або ж «сторонні» суб’єкти (наприклад, щодо осіб, які 

перебувають на пенсії після завершення своєї «службової кар’єри», 

припинення відносин публічної служби тощо). 2) розгляд подання, який 

включає погодження із усіма зацікавленими суб’єктами, додаткову перевірку 

відповідності подання вимогам законодавства, підготовку висновку для 

уповноваженого приймати остаточне рішення суб’єкта. Ця стадія є 

характерною для «ускладненої» процедури, передбачає залучення 

«профільних» органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а 

також цілком можливим і доцільним є залучення громадськості 

(оприлюднення на сайті подання й визначення строку для можливого 

подання інформації щодо змісту, перешкод тощо). Безперечно, стадія 

розгляду саме в аспекті погодження має бути, однак вона не повинна бути 

«ускладнюючим» періодом для всієї процедури (має бути оптимізована 

кількість суб’єктів погодження й усунення дублювання їх повноважень 

(наприклад, при Президентові України існує кілька інститутів, які наділені 

повноваженнями погоджувального змісту, при цьому останні дублюють один 

одного) й посилити засади участі громадськості, прозорості, відкритості 

процедури). Безпосереднім завданням цієї стадії є перевірка поданого 

подання на предмет його легітимності й підготовка висновку (рекомендації) 

для суб’єкта остаточного прийняття рішення по справі. 3) вирішення справи 

та прийняття адміністративного акту. Саме на цій стадії приймається акт про 
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стимул щодо конкретної особи, із зазначенням підстав, виду стимулу і його 

розміру (у разі необхідності), доведення акту до відома громадськості. 

Важливим є унормування статусу суб’єкта прийняття акту, строків 

вирішення справи й прийняття акту та вимог щодо останнього. 4) виконання 

акту стимулювання (безпосереднє вручення (передача) стимулу особі, щодо 

якої акт прийнято) із унормуванням вимог щодо процедури виконання 

(оформлення протоколу, урочисте вручення, копія акту до особової справи, 

додержання строків виконання тощо). 5) оскарження акту стимулювання як 

факультативна стадія, розгляд якої, як і будь-якого різновиду акту публічного 

адміністрування, враховуючи публічно-правовий зміст спору, розглядається 

в порядку адміністративного судочинства. Ініціаторами можуть бути як 

особа, щодо якої такий акт прийнято, так і будь-яка інша особа, якщо вона 

вважає, що має місце порушення норм чинного законодавства. 

Також варто запропонувати ще кілька факультативних стадій, а отже й 

унормувати їх засади, а саме, 6) відмови від стимулу, яка, що цілком логічно, 

може виходити лише від особи, щодо якої акт прийнято, із поданням заяви 

органу, який акт прийняв, із зазначенням підстав подання заяви. Цілком 

варто врегулювати це питання на нормативному рівні, оскільки також 

необхідною є певна послідовність дій та періодичність їх вчинення, а також 

прийняття відповідного акту за підсумками розгляду. І, нарешті, 7) 

позбавлення стимулу також як факультативна стадія, однак засади якої 

мають розмежовуватися на дві групи: щодо стимулів, вирішення питання про 

надання (присвоєння, виплату тощо) було прийнято в порядку «ускладненої» 

процедури, та тих, щодо яких рішення прийнято в порядку «спрощеної» 

процедури. Відповідно, дещо «ускладненої» та «спрощеною» має бути і 

стадія позбавлення стимулу. Слід зазначити, що не щодо всіх стимулів у 

чинному законодавстві взагалі регламентовані засади позбавлення. Так, 

наприклад, позбавлення відзнаки працівника Національної поліції 

здійснюється наказом МВС України за підписом Міністра внутрішніх справ 

України або особи, яка виконує його обов’язки, у разі засудження 
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відзначеного за скоєння злочину згідно з вироком суду, який набрав чинності 

[55, с. 259]. С. Ківалов, Л. Біла-Тіунова також зазначають, що позбавлення 

державних нагород можливе лише «у разі засудження нагородженого за 

тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом» [134, с. 

234] При цьому суд вносить подання Президентові України, а не приймає 

таке рішення [55, с. 296-297]. Отже, засади позбавлення стимулів також варто 

уніфікувати та закріпити в єдиному нормативно-правовому акті, яким 

фіксуватимуться засади адміністративних процедур (окремий розділ (глава) 

«Стимулювання як вид адміністративної процедури», зміст якого має 

узгоджуватися із положеннями Службового кодексу України щодо засад 

стимулювання та стимулів у публічно-службовій діяльності). 

Отже, стимулювання у публічно-службовій діяльності варто розглядати 

як стадійну адміністративну процедуру, виокремлювати стадії: 1) порушення, 

2) розгляд, 3) вирішення справи та прийняття акту, 4) виконання, 5) 

оскарження, 6) відмову, 7) позбавлення, де перші чотири є основними, а три 

останні – додатковими. Кожна із стадій включає етапи, дії, коло суб’єктів, 

безпосередньо мету, завдання. Задля уніфікації засад стимулювання у 

публічно-службовій діяльності пропонується згрупувати їх у окремому 

розділі адміністративно-процедурного уніфікованого акту (розділ 

«Стимулювання як вид адміністративної процедури»), узгодивши зі змістом 

положень розділу «Стимули» Службового кодексу України. 

Отже, стимулювання у службовому праві варто розглядати в якості 

різновиду адміністративної процедури (відмежовувати від «стимулів», 

практичну реалізацію яких фактично й здійснює стимулювання). Поряд із 

загальними ознаками адміністративної процедури (врегулювання нормами 

службового права як підгалузі адміністративного права; різноваріативність та 

багато чисельність джерел фіксації нормативних засад; обов’язкова участь 

суб’єкта публічної адміністрації; публічно-службові відносини як сфера 

об’єктивізації; персоніфікований характер; спрямованість на забезпечення 

реалізації права публічного службовця бути відзначеним за певні результати 
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своєї службової діяльності задля публічних інтересів або ж отримати певні 

блага, безпосередньо пов’язані із специфікою проходження окремих видів 

публічної служби; стадійність; безспірний характер), в наявності й 

специфічні, які й обумовлюють унікальність стимулювання як виду 

адміністративної процедури (специфіка підстави виникнення – дії, 

результати службової діяльності особи, набуття особливого статусу тощо), 

цільова ретроперспективна спрямованість (оцінка результату й спонукання 

до правомірної «особливої» діяльності на майбутнє); переважно 

диспозитивний спосіб врегулювання дій уповноваженого суб’єкта – суб’єкта 

стимулювання; широкі можливості різних суб’єктів ініціювання процедури; 

відсутність «жорсткої» примусової гарантованості здійснення процедури). 

Саме завдяки унікальному поєднанню загальних та особливих ознак, 

стимулювання у службовому праві є безспірною, такою, що ініціюється 

переважно суб’єктом публічної адміністрації, однак позбавленої ознак 

«втручальності», переважно простою, хоча й із можливим залученням 

«суб’єктів, що сприяють», правонадавальною із можливою внутрішньою або 

зовнішньою спрямованістю (залежні від виду стимулу) адміністративною 

процедурою. 

Цілком можливим є й поділ самого стимулювання у службовому праві 

на різновиди з використанням різних критеріїв, що й дозволяє детальніше 

з’ясувати його унікальність.  

Основоположними засадами стимулювання, безпосередньо пов’язаного 

із публічно-службовою діяльністю, як різновиду адміністративної процедури, 

є його принципи, які цілком можна умовно поділити на дві групи: загальні, 

які притаманні будь-якій процедурі, а отже і стимулювання (принцип 

верховенства права; принцип законності; принцип презумпції правомірності 

дій і вимог ініціатора стимулювання; принцип рівноправності; принцип 

використання суб’єктом стимулювання своїх повноважень з метою, з якою 

вони надані; принцип безсторонності (неупередженості); принцип 

добросовісності; принцип своєчасності; принцип доступу до інформації; 
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принцип допомоги і представництва; принцип викладання мотивів), й 

спеціальні (принцип збалансованості публічного інтересу та інтересу особи, 

щодо якої процедура здійснюється; принцип обґрунтування відповідності 

підстави і результату стимулювання; принцип забезпечення гарантованості 

застосування стимулу за підсумками процедури). Ці принципи доповнюють 

один одного й формують надійне підґрунтя відповідної адміністративної 

процедури. Цілком доречним вбачається їх унормування в окремому 

підрозділі базового нормативно-правового акту, присвяченого 

адміністративній процедурі, а також у підрозділі, присвяченому 

стимулюванню, у кодифікованому службовому акті, що сприяло б уніфікації 

засад цього виду процедури й слугувало основою (у разі потреби) 

підзаконної нормотворчості щодо стимулювання в окремих різновидах 

публічної служби (із акцентом на певну особливість). 

Отже, стимулювання у публічно-службовій діяльності варто розглядати 

як стадійну адміністративну процедуру, виокремлювати стадії: 1) порушення, 

2) розгляд, 3) вирішення справи та прийняття акту, 4) виконання, 5) 

оскарження, 6) відмову, 7) позбавлення, де перші чотири є основними, а три 

останні – додатковими. Кожна із стадій включає етапи, дії, коло суб’єктів, 

безпосередньо мету, завдання. Задля уніфікації засад стимулювання у 

публічно-службовій діяльності пропонується згрупувати їх у окремому 

розділі адміністративно-процедурного уніфікованого акту (розділ 

«Стимулювання як вид адміністративної процедури»), узгодивши зі змістом 

положень розділу «Стимули» Службового кодексу України. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Аналіз стимулів у службовому праві свідчить про те, що серед його 

різновидів домінують заохочення, премія, цінний подарунок (подарунок), 

пільги та їх різновиди привілеї, імунітети. Їх засади визначаються як 

законодавчими, так і підзаконними актами загального та спеціального 
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характеру (із акцентом на специфіку різновиду публічної служби). У 

переважній більшості різновиди стимулів дублюються у нормативно-

правових актах, які закріплюють їх засади як щодо державної служби, її 

різновидів, так й інших видів публічної служби. Виділяючи в якості 

домінуючого різновиду стимулів у службовому праві заохочення, суб'єкти 

нормотворення (як загальнодержавної, так і локальної, як загальної, так і 

«відомчої»), намагаються використовувати ресурс всіх її різновидів 

(особистих, моральних, матеріальних, змішаних тощо) й, в основному, 

дублюють нормативні положення щодо засад такого використання, із 

надмірною підзаконною деталізацією й відсутністю чітко обґрунтованих 

критеріїв. 

2. Поширеним різновидом стимулів у службовому праві є й премія 

(грошова премія), яку визначають по-різному: або як різновид «відомчого 

заохочення», або ж як самостійний різновид – складова заробітної плати 

публічного службовця. Обгрунтовується все ж таки доцільність розгляду її в 

якості саме «додаткового» заходу стимулу із акцентом на дотримання вимог 

законодавства щодо наявності «заслуг» особи для її призначення, усунувши 

тим самим її щомісячне нарахування, завдяки чому «нівелюється» її цільовим 

призначенням й приємно, що певні зрушення в унормуванні цього питання 

вже є, хоча і не системні. 

3. Серед стимулів у службовому праві виокремлюються й «цінний 

подарунок», обґрунтовується потреба в уніфікації термінологічного ряду й 

усунення одночасного використання для його позначення терміну 

«подарунок», тим самим розмежувавши «офіційний подарунок», «цінний 

подарунок» і «подарунок» в аспекті антикорупційних заборон та обмежень 

для публічних службовців.  

4. Чільне місце у розмаїтті стимулів у службовому праві посідають і 

пільги, за допомогою яких «розмежовується» правовий статус публічних 

службовців, посилюється спонукальний вплив на останніх задля досягнення 

ефективності та результативності їх службової діяльності. Доводиться, що її 
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особливим різновидами є привілеї (співвідношення пільг і привілеїв як 

«особливого» і «окремого»), які зорієнтовані на певну посаду публічного 

службовця, персоніфіковані (на відміну від «групового», «видового» 

спрямування пільг), а отже й небагаточисленними (як правило, щодо окремих 

посад різних видів публічної служби із законодавчою їх регламентацією), а 

також імунітети (щодо окремих посад, різновидів публічної служби, із 

законодавчою регламентацією з урахуванням міжнародно-правових 

стандартів, із «позитивно-негативним» змістом та неабсолютним 

характером). 

5. Розмаїття та численність заходів стимулів у службовому праві, з 

одного боку, дозволяє досягти їх мети, охопити всі прояви сумлінної 

зразкової професійної діяльності публічних службовців. Втім, з іншого боку, 

саме розпорошеність нормативних засад використання їх ресурсу у 

численних нормативно-правових актах різної юридичної сили, зорієнтованих 

на різні види публічної служби, не тільки ускладнює розуміння ресурсу всіх 

заходів стимулів у службовому праві, а й ускладнює використання його 

(завдяки громіздкому термінологічному понятійному апарату, узагальненому 

підходу до унормування, відсутності єдиних стандартів врегулювання 

реалізації матеріально-правового та процедурно-правового елементів 

потенціалу окремих різновидів стимулів у службовому праві та всього їх 

багатоманіття в цілому). 

6. Стимулювання у службовому праві варто розглядати в якості 

різновиду адміністративної процедури (відмежовувати від «стимулів», 

практичну реалізацію яких фактично й здійснює стимулювання). Поряд із 

загальними ознаками адміністративної процедури (врегулювання нормами 

службового права як підгалузі адміністративного права; різноваріативність та 

багато чисельність джерел фіксації нормативних засад; обов’язкова участь 

суб’єкта публічної адміністрації; публічно-службові відносини як сфера 

об’єктивізації; персоніфікований характер; спрямованість на забезпечення 

реалізації права публічного службовця бути відзначеним за певні результати 



144 
 
своєї службової діяльності задля публічних інтересів або ж отримати певні 

блага, безпосередньо пов’язані із специфікою проходження окремих видів 

публічної служби; стадійність; безспірний характер), в наявності й 

специфічні, які й обумовлюють унікальність стимулювання як виду 

адміністративної процедури (специфіка підстави виникнення – дії, 

результати службової діяльності особи, набуття особливого статусу тощо), 

цільова ретроперспективна спрямованість (оцінка результату й спонукання 

до правомірної «особливої» діяльності на майбутнє); переважно 

диспозитивний спосіб врегулювання дій уповноваженого суб’єкта – суб’єкта 

стимулювання; широкі можливості різних суб’єктів ініціювання процедури; 

відсутність «жорсткої» примусової гарантованості здійснення процедури). 

Саме завдяки унікальному поєднанню загальних та особливих ознак, 

стимулювання у службовому праві є безспірною, такою, що ініціюється 

переважно суб’єктом публічної адміністрації, однак позбавленої ознак 

«втручальності», переважно простою, хоча й із можливим залученням 

«суб’єктів, що сприяють», правонадавальною із можливою внутрішньою або 

зовнішньою спрямованістю (залежні від виду стимулу) адміністративною 

процедурою. 

7. Цілком можливим є й поділ самого стимулювання у службовому 

праві на різновиди з використанням різних критеріїв, що й дозволяє 

детальніше з’ясувати його унікальність.  

8. Основоположними засадами стимулювання, безпосередньо 

пов’язаного із публічно-службовою діяльністю, як різновиду 

адміністративної процедури, є його принципи, які цілком можна умовно 

поділити на дві групи: загальні, які притаманні будь-якій процедурі, а отже і 

стимулювання (принцип верховенства права; принцип законності; принцип 

презумпції правомірності дій і вимог ініціатора стимулювання; принцип 

рівноправності; принцип використання суб’єктом стимулювання своїх 

повноважень з метою, з якою вони надані; принцип безсторонності 

(неупередженості); принцип добросовісності; принцип своєчасності; принцип 
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доступу до інформації; принцип допомоги і представництва; принцип 

викладання мотивів), й спеціальні (принцип збалансованості публічного 

інтересу та інтересу особи, щодо якої процедура здійснюється; принцип 

обґрунтування відповідності підстави і результату стимулювання; принцип 

забезпечення гарантованості застосування стимулу за підсумками 

процедури). Ці принципи доповнюють один одного й формують надійне 

підґрунтя відповідної адміністративної процедури. Цілком доречним 

вбачається їх унормування в окремому підрозділі базового нормативно-

правового акту, присвяченого адміністративній процедурі, а також у 

підрозділі, присвяченому стимулюванню, у кодифікованому службовому 

акті, що сприяло б уніфікації засад цього виду процедури й слугувало 

основою (у разі потреби) підзаконної нормотворчості щодо стимулювання в 

окремих різновидах публічної служби (із акцентом на певну особливість). 

9. Стимулювання у публічно-службовій діяльності варто розглядати як 

стадійну адміністративну процедуру, виокремлювати стадії: 1) порушення, 2) 

розгляд, 3) вирішення справи та прийняття акту, 4) виконання, 5) 

оскарження, 6) відмову, 7) позбавлення, де перші чотири є основними, а три 

останні – додатковими. Кожна із стадій включає етапи, дії, коло суб’єктів, 

безпосередньо мету, завдання. Задля уніфікації засад стимулювання у 

публічно-службовій діяльності пропонується згрупувати їх у окремому 

розділі адміністративно-процедурного уніфікованого акту (розділ 

«Стимулювання як вид адміністративної процедури»), узгодивши зі змістом 

положень розділу «Стимули» Службового кодексу України.  

Зміст досліджень, наведений у розділі, опубліковано в 2 статтях в 

наукових фахових виданнях України [135, с. 81–92; 136], 3 збірниках 

наукових праць [137, с. 27-29; 138, с. 23 – 24; 139, с. 290 – 292] та на 4 

науково-практичних конференціях [140, с. 278-281; 141, с. 125-127; 142, с. 85-

86; 143, с. 145 – 151]. 

  



146 
 

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

ТА ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСУ СТИМУЛІВ У 

СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Стимули у службовому праві зарубіжних країн: 

характеристика та основні пріоритети запозичення досвіду 

використання ресурсу  

 

 

В умовах запозичення позитивного досвіду правового забезпечення 

результативності публічної служби у зарубіжних країнах для України, 

питома увага вчених-юристів, юристів-практиків має зосереджуватися на 

максимальному використанні ресурсу феномену стимулів у службовому 

праві як одному із засобів забезпечення підвищення результативності 

діяльності публічних службовців. Враховуючи те, що у зарубіжних країнах 

накопичено достатній досвід правового регулювання засад застосування 

стимулів для публічних службовців, засади якого визначені саме нормами 

службового права, який може бути корисним і для України, варто зосередити 

увагу на основних положеннях, які можна і варто було б врахувати у процесі 

сучасного нормотворення в Україні щодо сфери відносин публічної служби. 

При цьому не варто концентрувати увагу лише на досвіді країн Європи, 

цікавим виглядає і досвід інших країн, який пройшов апробацію часом і 

практикою, й, як наслідок, у цих країнах спостерігається достатньо високий 

рівень розвитку публічної служби, результативності службової діяльності 

осіб, які перебувають на публічній службі. 

Розгляд питання запозичення позитивного досвіду правового 

регулювання відносин, пов’язаних із застосуванням стимулів до публічних 

службовців, передбачає з’ясування кілька важливих питань, серед яких: які 

саме стимули передбачені у службовому праві зарубіжних країн для 
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публічних службовців? Якою є процедура застосування таких стимулів для 

публічних службовців? 

Питання аналізу зарубіжного досвіду регламентації засад застосування 

стимулів до публічних службовців саме нормами службового права 

висвітлювалися або ж на рівні окремих наукових статей щодо досвіду 

окремих держав у аспекті різновиду стимулу, різновиду публічної служби, 

або науково-практичних, навчальних джерел з питань публічної служби та її 

правових засад в цілому із одночасним узагальненим аналізом й питань 

стимулів. Комплексного аналізу досвіду зарубіжних країн з питань 

регламентації засад використання саме в аспекті компаративно-правового 

аналізу стимулів у службовому праві немає, що й актуалізує відповідне 

дослідження.  

Аналіз відповідних наукових, навчальних джерел, присвячених як 

стимулам у службовому праві, так і окремим питанням правового 

регулювання суспільних відносин, пов’язаних із стимулами для публічних 

службовців, свідчить про те, що на рівні комплексних спеціалізованих 

тематичних робіт це питання у систематизованому вигляді не 

досліджувалося. В наявності або ж роботи з окремих проблемних питань 

стимулів для публічних службовців, або міжгалузеві роботи з відповідної 

проблематики, що й зумовлює потребу відповідної проблематики, що й 

зумовлює потребу дослідження узагальнення положень щодо зарубіжного 

досвіду правового регулювання відповідних відносин, в т.ч. й щодо 

можливого визначення тих положень, які можуть бути запозичені в Україні 

на сучасному етапі реформаційного державотворення та правотворення, 

підготовки багато численних робіт, безпосередньо пов’язаних із перекладом 

зарубіжного, в т.ч. й службового, законодавства, практики його застосування. 

В даному аспекті цілком можливо згадати позитивну практику Центру 

політико-правових реформ, ВГО «Європейський центр верховенства права», 

«Норвезької ради у справах біженців в Україні» OSCE Project Co-ordinator в 

Україні, тощо 



148 
 

Аналіз різноманітних джерел свідчить про те, що у зарубіжних країнах 

питання стимулів для публічних службовців знайшло своє нормативне 

закріплення та досить широке застосування. При цьому досить широким є 

перелік тих видів стимулів, які вважається за доцільне використовувати, а 

також різною є процедура їх застосування. 

Так, зокрема, у країнах Європи переважають матеріальні, а також й т. 

зв. змішані, форми стимулів й декілька варіантів процедури їх застосування. 

Наприклад, у Нідерландах (Королівство Нідерланди) передбачено 

матеріальні види стимулів для публічних службовців, серед найпоширеніших 

із яких: підвищення окладу або ж бонуси (бонусна премія) за «досягнення 

ним відмінних результатів у службовій діяльності» [55, с. 333]. При цьому 

підвищення посадового окладу може бути у рамках «інтервалу», «вилки 

посадових окладів» для певної чітко визначеної посади за підсумками 

щорічного інтерв’ювання (у деяких джерелах згадуються «оцінювальні 

зустрічі») за участю безпосереднього керівника та вищестоящої посадової 

особи із визначенням ступеня відповідності наявних результатів службової 

діяльності особи та показників, які були визначені на початку року й 

знайшли своє закріплення у трудових угодах [144, с. 90]. 

У Німеччині також система заходів стимулювання безпосередньо 

«прив’язана» до результатів оцінювання службової діяльності особи. 

Зокрема, службовцям керівних посад виплачується щомісячна премія у 

розмірі семи відсотків базового окладу на підставі рішення безпосереднього 

керівника за «ефективність роботи особи протягом попереднього року» [144, 

с. 92], щоправда, законодавством передбачається й максимальний розмір 

премії для такої категорії осіб задля усунення зловживань з їх боку та з боку 

їх керівників. Розмір премії не може перевищувати десяти відсотків розміру 

посадового окладу такої особи.  

Щоправда, у Німеччині поширення набуло запровадження й 

колективних премій для службовців певного органу влади, які не є «простою 

сукупністю індивідуальних премій, а є єдиною премією для всього 
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колективу», т.з. «командною премією» [103, с. 781]. Її розмір дорівнює 250 

відсотків розміру індивідуальної премії. Досвід використання саме такого 

різновиду премії як одного із виду стимулу впроваджено в Україні (ст. 50 

Закону України «Про державну службу»), хоча запеклими були дискусії у 

процесі законопроектної роботи щодо доцільності такого впровадження. 

Втім дієвість запозичення саме такої практики в Україні підтвердило 

правозастосування й активне використання саме цього виду премії за 

підсумками виконання стратегічних завдань колективами публічних 

службовців за підсумками звітних періодів служби. Цікавим є той факт, що у 

Німеччині, як і у ряді інших країн Європи, премії передбачаються переважно 

не для службовців, які займають керівні посади (вони хоча і є, однак їх 

розмір лімітований та і кількість не є великою), а для службовців, які якраз 

такі посади і не займають [103, с. 781], що й свідчить про те, що серед 

стимулів для публічних службовців премії не відводиться роль основного 

важелю впливу на діяльність службовців. Вона, скоріше за все, є допоміжним 

видом стимулу у порівнянні із службовим просуванням. Додатково також 

може застосовуватися «надбавка за результати роботи до 7% посадового 

окладу з виплатою протягом терміну до одного року, переміщення до іншої 

службової групи до наступного планового переведення» [103, с. 781]. 

У Франції також превалюють матеріальні заходи стимулювання, серед 

яких: «премія, допомога на житло, сімейна доплата, виплати відомчого 

характеру для окремих різновидів публічних службовців залежно від виду 

публічної служби» [55, с. 332]. Цікавим є те, що стимули залежать, в 

основному, від результатів службової діяльності особи, а також залежать від 

«розряду службовця, посади, яку особа займає, його чину» [55, с. 332; 145, 

с.44]. Процедура стимулювання передбачає певну стадійність, участь 

комітетів з винагород (цей термін є узагальненим і охоплює всі види 

стимулів) й обґрунтування доцільності стимулювання особи за «високі 

показники у діяльності» [55, с. 333]. Щоправда, чимало питань, 

безпосередньо пов’язаних із стимулами щодо публічних службовців, 
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залишаються відкритими (наприклад, формалізація рекомендацій щодо 

взаємозв’язку результатів оцінки та кар’єрного просування, наслідків 

неефективної діяльності особи тощо) [144, с. 92]. Законодавець передбачає й 

певні обмеження щодо розмірів матеріальних стимулів. Так, зокрема, розмір 

премії не може перевищувати двадцяти відсотків від «повного посадового 

окладу» (окладу з усіма видам надбавок) [55, с. 333], щоправда у деяких 

джерелах цей розмір дорівнює 25 відсоткам [103, с. 783].  

В Австрії як для державних службовців, так і осіб, нанятих за 

договором, передбачається достатньо велика група стимулів і грошової 

форми (премії, надбавки за стаж безперервної служби у розмірі двох або 

чотирьох місячних окладів при «досягненні відповідно двадцяти п’яти та 

сорока років стажу» [55, с. 350], надбавки за виконання роботи із високим 

ризиком та у складних умовах, у понаднормований час, виконання 

обов’язків, безпосередньо пов’язаних із доступом до секретної інформації, 

насамперед, державної таємниці, використання іноземної мови (або ж 

декількох одночасно) у професійній діяльності, тощо) і негрошової форми 

(наприклад, надання можливості додаткового навчання, надання додаткової 

творчої відпустки тощо) [55, с. 352-353]. При цьому має місце детальне 

регулювання правових засад застосування таких стимулів щодо 

вищезазначених категорій осіб у «Федеральному Законі 1948 року про 

службове право та заробітну плату найманих за контрактом службовців 

Федерації» та «Федеральному Законі 1956 року про заробітну плату 

державних службовців» із виокремленням конкретних підстав для кожного 

виду стимулу, широким громадським обговоренням доцільності його 

застосування щодо конкретної особи, певними обмеженнями щодо розміру, 

періодичності застосування тощо. Так, наприклад, для осіб, які найняті за 

контрактом, премія як вид стимулу може застосовуватися у разі наявності 

підстав: «виконання покладених обов’язків із надзвичайною якістю та 

відповідальністю; прояв ініціативи, комунікативних навичок; реалізація 

завдань публічного органу у надзвичайно короткі строки, у складних умовах; 



151 
 
взяття шефства над молодими колегами тощо» [55, с. 349–350]. Розмір такої 

премії не може бути меншим ніж десять відсотків та не більшим ніж 

п’ятдесят відсотків від місячної заробітної плати особи з усіма видами 

надбавок [55, с. 349]. Це дозволяє також зробити висновок про те, що і 

надбавки також застосовуються до цих осіб, а отже і їх можна розглядати як 

різновид стимулу для осіб, які перебувають у сфері відносин публічної 

служби. 

У Великобританії система заходів стимулювання публічних службовців 

має вигляд розгалуженої кількості різноманітних заходів, які застосовуються 

як форма «варіативної винагороди» за сумлінну службу [146, с. 9], й 

передбачає підвищення оплати праці особи у межах «вилок оплати праці», 

премії (для керівників органів влади її розмір не може перевищувати 

двадцяти відсотків від річного окладу [144, с. 86; 146, с. 8]), цінних 

подарунків у натуральному вигляді «за відмінну роботу, підвищення 

командного духу і видатний внесок» [147]. Щоправда, законодавець 

встановлює вимоги щодо таких подарунків: «вони мають бути прийнятними і 

відповідати рівню досягнутого успіху; не зачіпати потенційні конфліктні 

питання; не задовольняти прохань про надання конкретного предмету або 

послуги» [55, с. 335]. Достатньо різноманітною є кількість надбавок і бонусів 

для публічних службовців, в т.ч. й «колективних», за роботу особи у складі 

команди по вирішенню того чи іншого завдання, щоправда, визначити 

ступінь ефективності особи у командній грі буває достатньо складно, а отже 

й застосування цих заходів стимулювання викликає на практиці більше 

запитань, ніж індивідуальних. Для публічних службовців передбачена 

можливість застосування для них і заходів стимулу негрошового змісту. Так, 

зокрема, у Великобританії для дипломатичних працівників можуть 

присвоюватися певні титули, зокрема «лицарського достоїнства» [55, с. 289; 

148, с. 342]. 

У Литві до публічних службовців можуть застосуватися стимули, серед 

яких заохочення у вигляді «подяки, особистого подарунку, одноразової 
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виплати за процедурою, що встановлена урядом, … державних нагород» [55, 

с. 335; 149, с. 440]. Дещо розширений перелік заохочень як різновиду 

стимулів для публічних службовців передбачено у Естонії, а саме: 

«оголошення подяки: надання грошової премії, нагородження коштовним 

подарунком, підвищення розряду посадового окладу» [55, с. 336]. 

Допускається одночасне застосування щодо однієї особи кількох заходів й 

навіть «наявність у особи найвищого розряду оплати праці, передбаченого 

законом для цієї групи осіб, не виключає можливості підвищення розряду 

посадового окладу, окрім того випадку, коли у особи вже найвищий розряд 

оплати праці, який встановлений за шкалою окладів» [149, с. 486]. Цікавим є 

той факт, що подяку може оголошувати безпосередній керівник, а для 

застосування решти заохочень передбачається реалізація повноважень особи, 

яка має право прийому на службу, хоча ініціатива може «виходити» від будь-

якої особи (керівника будь-якої ланки, установи тощо). Положення типового 

змісту передбачено для публічних службовців і у законодавстві Грузії 

(зокрема, Законі Грузії «Про публічну службу») за «зразкове виконання 

службових обов’язків, тривалу й сумлінну працю, виконання завдань 

особливої складності й важливості» [55, с. 338–339], що свідчить про те, що 

законодавець «перенаситив» положення законодавства щодо підстав для 

стимулювання оціночним поняттями, що безперечно ускладнює 

правозастосування, посилюючи засади прояву суб’єктивізму. У Болгарії для 

стимулювання публічних службовців передбачено можливість вручення 

«грамоти, срібного почесного знаку відповідного адміністративного органу, 

золотого почесного знаку відповідного адміністративного органу, а також 

інших фінансових та матеріальних нагород» [149, с. 545]. Цікаво, що 

законодавець використовує кілька термінів для їх позначення («відзнаки», 

«матеріальна винагорода»), передбачає одночасне їх застосування на розсуд 

суб’єкта призначення й дещо спрощену процедуру самого застосування [55, 

с. 338].  
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Для цивільних державних службовців у Греції також передбачена 

можливість застосування: похвали (за рішенням компетентного міністра), 

медалі з дипломом (за указом Президента), із обов’язковим дотриманням 

процедур узгодження, обґрунтування її, опублікування інформації в 

офіційному друкованому джерелі, оголошення за місцем служби особи. 

Можливим є й застосування інших стимулів – грошової виплати, подяки 

(зокрема, для тих «осіб, які йдуть у відставку після тридцяти і більше років 

почесної служби» [55, с. 337]).  

Переважно нематеріальні стимули для публічних службовців 

передбачено у законодавстві Бельгії, застосування яких розраховане на 

публічне визначення їх заслуг та підвищення моральної їх оцінки за 

результатами «оціночних зустрічей» службовця із безпосереднім керівником 

чи керівником вищої ланки раз на два роки [144, с. 92–93]. 

Окрім країн Європи, цікавим для вивчення та можливого запозичення 

деяких здобутків є досвіду США та Канади.  

Так, зокрема, у Канаді для державних службовців керівної ланки 

передбачено щорічне незалежне оцінювання їх діяльності Адміністрацією 

Таємної Ради на підставі самооцінки, рекомендацій керівника, Комітету по 

роботі із вищими посадовими особами, коментарів ключових агентств й 

віднесенням службовця до одного з п’яти рангів результативності. 

Переважають матеріальні стимули, серед яких: 1) підвищення посадового 

окладу «у межах вилки для цієї позиції», що й дозволяє домогтися щорічного 

збільшення посадового окладу публічного службовця, у разі 

результативності його службової діяльності, на п’ять відсотків; 2) разова 

премія за «нові здобутки кожного року, якщо вони не враховані при 

підвищенні посадового окладу» [144, с. 88]. При цьому разова премія буває 

двох видів – «ризикова виплата» (за «очікувані результати, які досягнуто») й 

премія звичайна. Законодавець чітко передбачив максимальну межу розміру 

цих премій – для ризикової виплати – 15-20 відсотків річного окладу, для 

звичайної премії – 6-9 відскоків відповідно [144, с. 88]. 
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У США для публічних службовців впроваджено цілу систему стимулів 

за ефективну результативну діяльність із можливістю публічних інституцій 

встановлювати специфічні аналоги. Зокрема, передбачено за підсумками 

оцінювання результатів діяльності публічних службовців застосування щодо 

них: премій (щоправда, кількість осіб, які підпадають під преміювання, не 

може перевищувати половину персоналу, а розмір премії – двадцяти 

відсотків від суми посадового окладу) [55, с. 342]. Підставою для 

преміювання слугують результати оцінювання діяльності особи. Так, 

наприклад, у Міністерстві внутрішніх справ США впроваджено п’ять 

категорій результативності службовців керівного складу: «незадовільний 

рівень», «мінімально задовільний рівень», «той, що задовольняє всім 

вимогам», «видатна ефективність», «виняткова ефективність», при цьому 

преміюванню можуть підлягати лише ті службовці, результати діяльності 

яких оцінені не нижче, ніж «той, що задовольняє всім вимогам» [144, с. 89 – 

90]. 

Для осіб, які тривалий час перебувають на публічній службі, можуть 

застосовуватися спеціальні премії, а саме: Президентська премія державним 

службовцям за видатні заслуги у розмірі 35% від окладу, й заохочувальна 

премія у розмірі 20% окладу [55, с. 342–343]. Додатково можливі премії за 

окремі здобутки, в т.ч. й певним чином пов’язані із особою службовця, 

колективні винагороди тощо. Зацікавленість представляють й почесні звання 

заслуженого і видатного державного службовця, які можуть присвоюватися 

на один рік як захід стимулювання за високі показники результативності 

службової діяльності особи. Присвоєння відповідних звань є прерогативою 

Президента, процедура передбачає дотримання погоджень, а також обмежень 

(не частіше одного разу на чотири роки можливе присвоєння не більше ніж 

п’яти відсоткам від загальної чисельності службовців щодо заслуженого й 

одного відсотка – видатного). Ці заходи слід вважати комплексними, або ж 

змішаними, бо одночасно передбачається виплата одноразової премії особі у 

розмірі 10 тисяч доларів (для заслуженого) або 25 тисяч доларів (для 



155 
 
видатного) [55, с. 343; 150]. Для окремих різновидів публічної служби, а отже 

й для публічних службовців можуть застосовуватися й інші стимули. Так, 

наприклад, у системі Закордонної служби США встановлено цілу «низку 

спеціальних відзнак»: відзнака Державного секретаря, відзнака Державного 

секретаря за відмінну службу, свідоцтво доблесті, відзнака за героїзм, Зірка 

Закордонної служби імені Томаса Джефферсона, відмінна почесна відзнака, 

вища почесна нагорода, похвальна почесна нагорода, почесна відзнака для 

осіб, які звільняються зі служби» [55, с. 299], а також надбавка 20% за 

успішну роботу, одноразова «Президентська премія» у розмірі 20 тисяч 

доларів [55, с. 302; 148, с. 345–346]. При цьому різними є безпосередні 

підстави, процедура, суб’єкти застосування, черговість застосування та 

деталізація правової регламентації.  

Цікавим є багатоманіття стимулів, які є результатом рейтингових 

процедур у публічно-службових відносинах, які одночасно передбачають як 

планування певних показників публічно-службової діяльності як публічного 

службовця окремо, так і установи або ж органу, з яким пов’язана його 

служба, так і звітність, аналіз їх співвідношення, мотивацію осіб до 

забезпечення узгодженості останнього у форматі «повна відповідність», 

«перевиконання», впровадження інноваційних публічно-службової 

діяльності тощо. Все це сприяє певному спрощенню у реалізації 

процедурного аспекту стимулів у частині обгрунтованості, пропорційності, 

гласності, гарантованості, прозорості тощо. Таку практику слід визнати 

позитивною для запозичення і для України й активно впроваджувати, 

враховуючи вже наявні результати (як то: Всеукраїнський конкурс із 

визнанням кращого державного службовця та стимулами для переможців, 

локальні його аналоги та аналоги для різних видів публічних службовців). 

Матеріальні види стимулів є домінуючими для публічних службовців у 

Бразилії. Це, перш за все, премії, розмір яких досягає 50% відсотків 

посадового окладу службовця [144, с. 94]. Премії також є поширеними у 

Кореї для публічних службовців, якщо їх службова діяльність досягає рівня 
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«задовільно» за підсумками щорічного оцінювання [144, с. 94]. Матеріальні 

види стимулів переважають і серед публічних службовців у Сінгапурі 

(звичайні бонуси, спеціальні бонуси) [55, с. 345], в той час як у Китаї, поряд 

із матеріальними, активно використовуються (і навіть можна вести мову про 

те, що превалюють) нематеріальні та змішані види стимулів для публічних 

службовців, серед них: «похвала, заслуга третьої категорії, заслуга другої 

категорії, заслуга першої категорії, почесні звання … При цьому 

«заохочувальні заходи» застосовуються до публічних, в даному випадку 

державних службовців, урочисто з одночасним наданням грошової 

винагороди або інших винагород» (ст.51 Закону КНР «Про державну 

службу») [55, с. 340].  

Суто матеріальне стимулювання для публічних службовців також 

передбачено у законодавстві Нової Зеландії («шляхом корегування оплати їх 

праці» [151, с. 114], а також преміювання за «особливі досягнення» [144, с. 

90]), щоправда цікавим є те, що всі питання стимулювання публічних 

службовців – це прерогатива незалежного органу – Комісії з державної 

служби. А також матеріальне стимулювання превалює й для публічних 

службовців у Австралії – підвищення посадового окладу або ж преміювання 

для «найбільш успішних службовців» [144, с. 91; 55, с. 347]. 

Отже, як свідчить навіть узагальнений аналіз досвіду вищезазначених 

зарубіжних країн, у законодавстві, що регламентує засади публічної 

(окремих її різновидів) служби, передбачено можливість застосування щодо 

публічних службовців стимулів за результатами оцінювання їх службової 

діяльності. У переважній більшості, превалюють матеріальні (підвищення 

окладу, премії, бонусу тощо) або ж змішані (присвоєння почесного звання із 

одночасною грошовою виплатою, оголошення подяки, похвали, вручення 

нагрудного знака із виплатою грошової винагороди тощо) різновиди 

стимулів, хоча можна зустріти й нематеріальні види стимулів (щоправда, їх 

не можна вважати домінуючими або ж єдино можливими, за винятком 

деяких зарубіжних країн). Достатньо цікавим виглядає досвід зарубіжних 
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країн у цьому питанні для України у аспекті різноваріативності стимулів й 

особливо щодо змішаних видів стимулів. Останні одночасно зорієнтовані на 

публічне визначення заслуг публічних службовців, підвищення їх 

авторитету, самооцінки, а також матеріальну винагороду за ініціативність, 

сумлінність, інноваційність, результативність їх службової діяльності із 

одночасним спонуканням до максимальної реалізації свого ресурсу у 

майбутньому. Саме поєднання моральних та матеріальних засад 

стимулювання виглядає вдалим для забезпечення адекватного реагування на 

будь-які прояви заслуг публічних службовців. І саме у цьому аспекті 

прийнятним для запозичення виглядає досвіду країн, які у законодавстві 

передбачили засади можливого застосування для публічних службовців 

різноманітних заходів стимулювання саме змішаного характеру для 

адекватного реагування на різні прояви їх заслуг під час службової 

діяльності. 

Стосовно процедурних засад стимулів застосування домінуючими є ті, 

які передбачають «прив’язку» результатів оцінювання службової діяльності 

до виду конкретного заходу стимулу. При цьому прийнятним для України у 

аспекті запозичення виглядає досвід тих країн, які регламентують критерії 

оцінювання, процедуру оцінювання (наприклад, «оцінювальні співбесіди», 

інтерв’ювання, метод «360 градусів» тощо) на законодавчому рівні, а також 

засади прозорості, обґрунтованості, пропорційності, активного залучення 

громадськості у цій діяльності (наприклад, висвітлення стадій процедури на 

офіційних сайтах публічної установи, забезпечення доступу до участі у 

процедурі в якості спостерігачів представників громадськості тощо), а в 

деяких випадках і створення незалежного суб’єкта такого оцінювання, 

результати діяльності якого і є підставою для вирішення питань 

стимулювання публічних службовців (наприклад, у Канаді – Адміністрація 

Таємної ради, у Новій Зеландії – Комісія з державної служби), й закріплення 

основного положення про узгодженість результатів оцінювання службової 
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діяльності та стимулів для публічних службовців (категорій, рангів 

результативності та видів і розмірів стимулів).  

Бажано врахувати вищезазначені пріоритети визначення правових 

засад використання ресурсу заходів стимулу для публічних службовців у 

зарубіжних країнах для Україні в умовах сучасних реформаційних 

державотворчих та правотворчих процесів, докорінного оновлення 

законодавства про публічну службу. Саме позитивний апробований часом і 

практикою зарубіжний досвід визначення правових засад застосування 

стимулів для публічних службовців у частині видового їх розмаїття та 

процедурних засад сприятиме забезпеченню ефективності використання їх 

ресурсу в умовах акценту і на національні виклики державотворення, 

правотворення та правозастосування.  

 

 

3.2. Шляхи удосконалення ресурсу стимулів у службовому праві 

Україні: доктринального дослідження, нормативного закріплення та 

практики реалізації 

 

 

Серед основних напрямків удосконалення практики використання 

унікального ресурсу стимулів у службовому праві Україні цілком можливо 

умовно виділити декілька із них, а саме: по-перше, цілком логічно було б 

виокремити дослідження його феномену як одного із напрямків галузевих 

правових досліджень, що сприяло б формуванню наукового новітнього 

базису для нормотворчої діяльності та правозастосування. Беручи до уваги 

докорінний перегляд положень вітчизняної адміністративно-правової науки 

стосовно її предмету, методів, системи, джерел тощо, про що свідчить поява 

значної кількості тематичних галузевих наукових публіцистичних робіт і 

навіть тематичних видань провідних вітчизняних наукових журналів 

(наприклад, журнал «Право України» із спеціалізованими номерами, 
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безпосередньо присвяченими формуванню вітчизняної доктрини 

адміністративного права [152], адміністративного судочинства [153]), збірок 

наукових праць (наприклад, «Питання адміністративного права» у трьох 

книгах [154; 155; 156]), проведення цілої низки тематичних науково-

практичних заходів, серед яких: Міжнародна конференція «Публічне 

адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та 

правового забезпечення» (11-12.04.2019 року, м. Харьків), [157]. Міжнародна 

конференція Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-

річчя з дня народження Р.С. Павловського) [158], цілком логічно, що 

проблематика стимулів у службовому праві вимагає свого прискіпливого 

дослідження саме в аспекті оновлення доктринальних підходів щодо її 

базових питань. Варто сконцентрувати подальші тематичні галузеві фахові 

дослідження, безпосередньо присвячені стимулам у службовому праві 

України, саме з акцентом уваги на них як на інститут службового права, який 

одночасно є і інститутом адміністративного права в цілому. Оновлений 

погляд на сутність, призначення, функціональне призначення, предмет, 

метод, систему, джерела останнього впливають і на розуміння стимулів у 

службовому праві України. Його варто розглядати як інститут, що поєднує 

норми матеріального і процедурного адміністративного, і безпосередньо 

службового як підгалузі останнього, права. Відповідно всі новаційні 

положення щодо галузевих та підгалузевих норм права, їх структури, 

реалізації (наприклад, роботи Т. Аніщенко, І. Болокан, О. Харитонової, В. 

Юровської тощо) варто також врахувати і при дослідженні ресурсу 

відповідного інституту. Поглиблені доктринальні дослідження специфіки 

окремих різновидів публічної служби, правовий засад регулювання останніх 

(наприклад, роботи С. Федчишина, Н. Матюхіної, В. Столбового та ін.) 

сприяє з’ясуванню сфери об’єктивізації стимулів у службовому праві в 

цілому та їх особливостей стосовно прояву в окремих складових публічно-

службової діяльності.  
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Оновлений доктринальний погляд на джерела адміністративного права 

України й відповідно всіх його складових, серед яких і службове право та 

його інститут – стимули у службовому праві (наприклад, роботи О. Музи, Н. 

Писаренко, Т. Карабін, Т. Кагановська, М. Савчин та ін.), сприяє 

виокремленню всього розмаїття зовнішніх форм закріплення норм 

службового права, які регламентують засади використання ресурсу стимулів, 

а отже й дозволяють з’ясувати нові вектори в унормуванні засад 

використання ресурсу вищезазначених заходів стимулу. Цілком виправданим 

є й дослідження феномену стимулів у службовому праві в аспекті 

новаційного доктринального підходу до принципів адміністративного права 

(наприклад, роботи А. Пухтецької, П. Баранчика та ін.), принципів 

адміністративно-процедурного права (наприклад, роботи А. Шарої, А. 

Школика), принципів службового права (наприклад, роботи М. Германюк, В. 

Коваленка), що дозволяє узгодити основоположні засади використання 

ресурсу відповідного інституту із пріоритетними засадами відповідної 

підгалузі та галузі національного права. Цілком виправданим вбачається 

дослідження феномену стимулів у службовому праві й в аспекті новаційного 

підходу до розуміння методу галузевого та відповідно і підгалузевого та 

інституціонального правового регулювання із акцентом на розширення сфери 

диспозитивного впливу (наприклад, роботи В. Юровської), пошуком нових 

форм прояву переконання тощо. Безперечно, доктринальні дослідження 

стимулів у службовому праві України варто здійснювати в контексті зміни 

орієнтирів доктринальних досліджень адміністративного права в цілому. 

Варто посилювати спеціалізацію таких досліджень у рамках тематичних, 

тобто таких, що безпосередньо присвячені проблематиці службового права 

саме як підгалузі адміністративного права, досліджень, що дозволяє 

з’ясувати унікальність і підгалузі і всіх її складових, серед яких і інститути 

стимулів у службовому праві України. Слід зазначити, що вже в наявності 

певна поглиблена спеціалізація проблематики службового права у роботах 

представників наукових шкіл (наприклад, роботи Л. Біли – Тіунової, Н. 
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Матюхіної, С. Федчишина, А. Селіванова, Т. Коломоєць, В. Колпакова, В. 

Тимощука та ін.), в т.ч. й їх інституціональна координація (наприклад, у 

рамках виконання планів наукових досліджень Навчально-наукової 

лабораторії з дослідження проблем службового права НАПрН України), 

позитивну практику якої варто не тільки зберегти, а й поглибити та 

територіально розширити. Дослідження ресурсу стимулів у службовому 

праві України, враховуючи його специфіку, слід здійснювати й із акцентом 

на наявні доктринальні пріоритети аналізу проблем адміністративно-

процедурного права (наприклад, роботи І. Бойко, Д. Лученка, О. Кузьменко, 

І. Коліушка, О. Миколенка, та ін.), підготовки та обговорення проекту 

«базового» адміністративно-процедурного законодавчого акту. Пріоритетом 

дослідження стимулів у службовому праві України має бути й порівняльно-

правовий аналіз засад нормативного їх закріплення, практики використання у 

зарубіжних країнах, із розширенням географічної сфери такої практики та 

аналізом європейських правових та міжнародно-правових стандартів 

вищезазначеного закріплення і застосування, що дозволить як з’ясувати 

відповідність їм чинних національних стандартів, так і визначити вектори 

модифікації останніх в умовах їх адаптації до позитивної зарубіжної, світової 

практики нормотворення, правозастосування та їх результатів. 

 Саме поглиблені спеціалізовані доктринальні фахові галузеві, з 

урахуванням новітніх пріоритетів сучасної вітчизняної правової науки в 

цілому, дослідження дозволять сформувати новітній науковий базис (щодо 

розуміння сутності, призначення, видового розмаїття, процедурних засад, 

ефективності тощо) для нормотворчості та правозастосування, зорієнтованих 

на максимально повне використання унікального ресурсу стимулі у 

публічно-службовій діяльності в Україні задля забезпечення їх 

результативності. 

По-друге, цілком логічним є розуміння сутності, призначення, 

розмаїття видів прояву та специфіки використання ресурсу потенційними і 

безперечно т. зв. реальними суб’єктами публічно-службових правовідносин 
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та всього їх розмаїття. Задля цього цілком логічним і доцільним є поглиблене 

вивчення унікальності ресурсу в рамках освітніх програм підготовки та 

підвищення кваліфікації та компетентностей вищезазначених осіб в 

установах, які здійснюють відповідну освітню діяльність. Саме тому в 

аспекті стандартизації останньої цілком виправданим вбачається включення 

до стандартів для рівнів вищої освіти бакалавр, магістр та діяльності, 

пов’язаної із підвищенням професійних компетентностей, за напрямками 

підготовки, насамперед, право, управління та адміністрування, цивільний 

захист, та ін., в якості обов’язкової складової навчальної дисципліни 

«Службове право» (із виділенням у програмі обов’язкової теми, присвяченої 

стимулам), а також серед дисциплін вільного вибору рекомендувати 

вивчення «Стимули у службовому праві України». Більше того, підготовка 

навчальних (наприклад, навчальний посібник «Заохочення у службовому 

праві», «Словник термінів зі службового права» [7], підручник «Правове 

регулювання патронатної служби» [159] тощо), науково-практичних 

(наприклад, Науково-практичні коментарі до Закону України «Про державну 

службу» за редакцією А. Селіванова, М. Іншина [93, п.1.1], К. Ващенка [103], 

Закону України «Про запобігання корупції» за загальною редакцією М. 

Хавронюка [57], Т. Коломоєць та В. Колпакова [128] тощо), методичних 

(роз’яснення, схеми, таблиці, порадники, узагальнення запитань і відповідей 

тощо) джерел, безпосередньо присвячених проблематиці службового права, в 

т.ч. й стимулів, сприятиме підвищенню рівня фахової підготовки 

потенційних та реальних суб’єктів публічно-службових відносин щодо 

ресурсу стимулів у службовому праві України. Доцільним вбачається 

посилання засад інформованості тематичного змісту на сайтах як 

Центрального органу виконавчої влади з реалізації політики у публічній 

службі, так і всіх без винятку суб’єктів використання ресурсу стимулів у 

службовому праві України (висвітлення поточної та підсумкової інформації 

щодо ресурсу стимулів, кількісних та якісних показників використання 

останніх). 
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По-третє, безперечно важливим вбачається нормо проектний та 

нормотворчий напрямки в удосконаленні правових засад використання 

ресурсу стимулів у службовому праві України. Цілком умовно можна 

виокремити кілька його під напрямків задля результативності його в цілому. 

Серед таких: а) уніфікація термінологічного тематичного ряду та закріплення 

«базових» норм-дефініцій; б) уніфікація та систематизація засад 

використання ресурсу стимулів у публічно-службовій діяльності в цілому 

(щодо його розуміння, видового розмаїття, загальних засад застосування) та 

визначення певної особливості щодо окремих видів публічної служби; в) 

уніфікація процедурних засад використання ресурсу стимулів у публічно-

службовій діяльності із загальновизнаними й закріпленими положеннями 

адміністративно-процедурного законодавства; г) закріплення видового 

розмаїття стимулів у публічно-службовій діяльності задля можливості 

реалізації всієї унікальності його ресурсу та акценту на специфіку прояву 

щодо окремих видів публічної служби; д) впровадження європейських та 

міжнародно-правових стандартів у використання ресурсу відповідних 

стимулів, посилення засад прозорості, патерналізму, пропорційності, тощо й 

одночасна мінімізація використання у правових приписах узагальнюючих 

формулювань, оціночних понять, відкритих переліків тощо; е) уніфікація 

стадійності процедурного аспекту стимулів у службовому праві із усуненням 

передумов для його «затягування» (впровадження засад «розумного строку», 

практика якого вже сформована, інтерпретована в Україні в цілому й є 

цілком прийнятної і для стимулів) та впровадженням стадій позбавлення та 

відмови від стимулу із регламентацією їх засад. 

Для реалізації вищезазначених напрямку і його під напрямків можна 

виділити заходи поточного характеру і стратегічні заходи. Щодо перших 

можна віднести ті заходи, здійснення яких не вимагає концентрації 

надмірних зусиллях фахової спільноти, витрати значної кількості часових, 

фінансових та інших ресурсів. І, навпаки, другу групу формують ті заходи, 
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вчинення яких пов’язане із значними кадровими, часовими, фінансовими та 

іншими витратами та ресурсами. 

Стосовно першої групи в якості прикладу можна навести дії, 

безпосередньо пов’язані із внесенням змін та доповнень до положень 

чинного службового законодавства щодо регламентації засад використання 

ресурсу стимулів у службовому праві. Так, зокрема, логічним вбачається 

внесення доповнень до Закону України «Про державну службу» у частині 

фіксації базових понять (ст.1), а саме «стимули», «заохочення», «інші 

стимули, що застосовуються у публічно-службовій діяльності», змін до ст. 50 

цього ж Закону у частині визначення засад премії, а саме третього різновиду 

(абз. 4 ст. 3 ст. 50 Закону) шляхом заміни словосполучення «належного 

виконання» на «перевищення показників виконання умов контракту»; заміни 

назви ст. 52 цього ж Закону й виклад її у такому формулюванні «Інші 

стимули, що можуть застосовуватися»; доповнення цієї ж статті частинами, 

які б закріплювали засади застосування пільг, надбавок за використання у 

професійній діяльності іноземної (іноземних) мови (мов), а також можливості 

одночасного використання кількох різновидів стимулів для забезпечення 

співмірного реагування на заслуги службовця; внесення доповнення у 

вигляді ст. 52-1 цього ж Закону, яка б зафіксувала процедурні засади 

використання ресурсу стимулів (принципи, стадії, строки). Цілком логічним 

вбачається процес уніфікації та систематизації засад застосування стимулів у 

діяльності окремих різновидів публічної служби, результатом якого можна 

було б вважати внесення двох статей (одна регламентувала б визначення, 

різновиди, розміри та інші характеристики видів заходів стимулу, а інша 

визначала б засади процедурного характеру із акцентом на специфіку 

різновиду служби) до кожного «базового» законодавчого акту, який 

регламентує засади різновиду служби (наприклад, Закон України «Про 

прокуратуру», «Про Національну поліцію» тощо) й одночасне скасування 

всього багатоманіття підзаконних актів, які регламентують зараз ці суспільні 

відносини. Це істотно сприяло б прозорості, спрощеності, уніфікації 
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правозастосування у використанні ресурсу стимулів у всьому розмаїтті 

публічно-службових відносин й одночасно виділенню особливостей їх у 

«прив’язці» до окремих різновидів останніх. Більше того, така діяльність 

дозволила б одночасно з’ясувати дієвість окремих різновидів стимулів та 

прогалини у їх процедурному аспекті, які необхідно вирішити. Цілком 

можливим є й внесення доповнень до чинного нагородного законодавства, 

зокрема у частині удосконалення засад стадійності та реалізації принципів 

(посилення засад транспарентності, впровадження стадій відмови та 

скасування) й внесення відповідних доповнень до Закону України «Про 

державні нагороди», застосування положень якого здійснюється й щодо 

публічних службовців.  

До заходів поточного характеру цілком можна внести й дії, 

безпосередньо пов’язані із доповненням проекту Закону України «Про 

адміністративну процедуру», положення якого цілком логічно 

поширюватимуться на все розмаїття адміністративних процедур, серед яких і 

стимулювання у публічно-службовій діяльності. Не зважаючи на те, що у п. 3 

ч. 2 ст. 1 Проекту Закону зазначено, що дія цього акту не буде поширюватися 

на «відносини державної служби, дипломатичної та військової служби, 

проходження служби особами рядового і начальницького складу, служби в 

органах місцевого самоврядування, а також іншої публічної служби» [160, с. 

14] і Коментарі зазначено, чому саме, бо «… більшість цих відносин – це 

відносини всередині системи публічної адміністрації» «… не направлені 

назовні …» [160, с. 18], втім повністю із таким формулювання погодитися не 

можна. Дійсно, по відношенню до стимулів та стимулювання у публічно-

службовій діяльності положення Проекту не мають безпосереднього 

значення (бо є спеціальні нормативно-правові акти), втім стимулювання – це 

ж різновид адміністративної процедури, отже загальні їх правові засади 

мають бути уніфікованими. Для цього саме цей пункт (п. 3 ч. 2 ст. 1 Проекту 

Закону) вимагає свого уточнення шляхом доповнення словами «… у частині 

регламентації спеціальними нормами». Це забезпечить пріоритетність 
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останніх й одночасно їх узгодженість із загальними засадами 

адміністративно-процедурного «базового» акту, який буде діяти по 

відношенню до тих випадків, які не врегульовані спеціальними нормами 

права.  

Стосовно стратегічних дій варто зазначити те, що такими слід вважати 

розробку і підготовку Службового кодексу України (щоправда, можна 

зустріти кілька варіантів його назви), положення окремого розділу якого 

мають бути присвячені засадам використання ресурсу відповідних стимулів. 

Саме ці положення мають закріпити офіційну дефініцію «стимули», 

«заохочення», «інші види стимулів», перелік останніх із визначенням їх 

кількісних та якісних характеристик, принципи стимулювання (із 

максимальною імплементацією європейських правових положень щодо 

прозорості, транспарентності, пропорційності тощо), його стадії (в т.ч. й 

скасування акту, позбавлення стимулу та відмову від нього), забезпечивши 

тим самим уніфікацію практики використання ресурсу стимулі у публічно-

службовій діяльності. Безперечно, будь-яка форма систематизації 

законодавства, а тим більше кодифікація, пов’язана із значними 

підготовчими діями, аналізом чинного законодавства, практики його 

застосування, вивченням зарубіжного досвіду нормотворення та 

правозастосування з відповідного питання, пошуком шляхів їх запозичення, 

адаптації для національних реалій, підготовкою, обговоренням проекту 

систематизаційного акту. Саме тому ці дії варто все ж таки розглядати як 

«дальню» перспективу для використання ресурсу стимулів у службовому 

праві України, хоча і цілком досяжну, а в умовах сьогодення, 

сконцентруватися саме на першочергових, поточних заходах, які й 

сприятимуть підготовчим діям для заходів стратегічного характеру. 

Отже, узагальнюючи все вищезазначене цілком логічним вбачається 

серед «базових» напрямків удосконалення ресурсу стимулів у службовому 

праві України виокремлення: а) комплексні новаційні дослідження феномену 

стимулів у службовому праві у процесі здійснення новітніх тематичних 
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фахових доктринальних досліджень проблем службового права, як підгалузь 

адміністративного права, посилення засад спеціалізації таких досліджень як у 

межах реалізації планів роботи окремих наукових галузевих фахових шкіл, 

так й із координацією їх НАПрН України, результатами яких має бути 

сформульована теорія стимулів у службовому праві України як науковий 

базис для новітньої нормотворчості та правозастосування з відповідного 

питання; б) підвищення рівня фахової освіти щодо розуміння феномену 

стимулів у службовому праві України у потенційних та реальних суб’єктів 

публічно-службових відносин шляхом стандартизації освітньої діяльності за 

рівнями вищої освіти бакалавр і магістр й визначення для напрямків 

підготовки право, управління та адміністрування, цивільний захист тощо в 

якості обов’язкової для вивчення навчальної дисципліни «Службове право» 

(із включенням до програми обов’язкової теми, присвяченої стимулам), а 

також рекомендацією серед дисциплін вільного вибору «Стимули у 

службовому праві України». Доцільними вбачаються й аналогічні дії щодо 

освітньої діяльності, пов’язаної із підвищенням професійних 

компетентностей публічних службовців; в) удосконалення нормативно 

закріплених засад використання ресурсу відповідних стимулів та практики їх 

застосування, із посиленням засад їх уніфікації, систематизації, 

впровадження позитивного апробованого часом і практикою досвіду 

зарубіжних країн. 

Доцільним вбачається умовний поділ заходів щодо реалізації 

відповідного напрямку на: заходи поточні (внесення змін та доповнень 

чинних законодавчих актів, як-то: Закону України «Про державну службу», 

«Про дипломатичну службу», «Про Національну поліцію», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» тощо, до Проекту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» тощо), заходи стратегічні (розробка і прийняття 

Службового кодексу України, окремий розділ якого має закріплювати засади 

використання ресурсу стимулів у публічно-службовій діяльності). Відповідні 

заходи зорієнтовані на: уніфікацію термінологічного тематичного ряду, 
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закріплення «базових» норм-дефініцій; уніфікацію та систематизацію засад 

використання відповідних стимулів щодо їх розуміння, видового розмаїття, 

процедурних засад для реалізації їх унікальності та забезпечення прояву 

щодо окремих різновидів публічної служби; впровадження європейських та 

міжнародно-правових стандартів у практику стимулювання; уніфікація 

циклічності стадійності останнього із забезпеченням можливості відмови та 

позбавлення від стимулу. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Узагальнений аналіз досвіду зарубіжних країн свідчить у 

законодавстві, що регламентує засади публічної (окремих її різновидів) 

служби, передбачено можливість застосування щодо публічних службовців 

стимулів за результатами оцінювання їх службової діяльності. У переважній 

більшості, превалюють матеріальні (підвищення окладу, премії, бонусу 

тощо) або ж змішані (присвоєння почесного звання із одночасною грошовою 

виплатою, оголошення подяки, похвали, вручення нагрудного знака із 

виплатою грошової винагороди тощо) різновиди стимулів, хоча можна 

зустріти й нематеріальні види стимулів (щоправда, їх не можна вважати 

домінуючими або ж єдино можливими, за винятком деяких зарубіжних 

країн). Достатньо цікавим виглядає досвід зарубіжних країн у цьому питанні 

для України у аспекті різноваріативності стимулів й особливо щодо 

змішаних видів стимулів. Останні одночасно зорієнтовані на публічне 

визначення заслуг публічних службовців, підвищення їх авторитету, 

самооцінки, а також матеріальну винагороду за ініціативність, сумлінність, 

інноваційність, результативність їх службової діяльності із одночасним 

спонуканням до максимальної реалізації свого ресурсу у майбутньому. Саме 

поєднання моральних та матеріальних засад стимулювання виглядає вдалим 
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для забезпечення адекватного реагування на будь-які прояви заслуг 

публічних службовців. І саме у цьому аспекті прийнятним для запозичення 

виглядає досвіду країн, які у законодавстві передбачили засади можливого 

застосування для публічних службовців різноманітних заходів стимулювання 

саме змішаного характеру для адекватного реагування на різні прояви їх 

заслуг під час службової діяльності. 

2. Стосовно процедурних засад стимулів застосування домінуючими є 

ті, які передбачають «прив’язку» результатів оцінювання службової 

діяльності до виду конкретного заходу стимулу. При цьому прийнятним для 

України у аспекті запозичення виглядає досвід тих країн, які регламентують 

критерії оцінювання, процедуру оцінювання (наприклад, «оцінювальні 

співбесіди», інтерв’ювання, метод «360 градусів» тощо) на законодавчому 

рівні, а також засади прозорості, обґрунтованості, пропорційності, активного 

залучення громадськості у цій діяльності (наприклад, висвітлення стадій 

процедури на офіційних сайтах публічної установи, забезпечення доступу до 

участі у процедурі в якості спостерігачів представників громадськості тощо), 

а в деяких випадках і створення незалежного суб’єкта такого оцінювання, 

результати діяльності якого і є підставою для вирішення питань 

стимулювання публічних службовців (наприклад, у Канаді – Адміністрація 

Таємної ради, у Новій Зеландії – Комісія з державної служби), й закріплення 

основного положення про узгодженість результатів оцінювання службової 

діяльності та стимулів для публічних службовців (категорій, рангів 

результативності та видів і розмірів стимулів).  

3. Бажано врахувати вищезазначені пріоритети визначення правових 

засад використання ресурсу заходів стимулу для публічних службовців у 

зарубіжних країнах для Україні в умовах сучасних реформаційних 

державотворчих та правотворчих процесів, докорінного оновлення 

законодавства про публічну службу. Саме позитивний апробований часом і 

практикою зарубіжний досвід визначення правових засад застосування 

стимулів для публічних службовців у частині видового їх розмаїття та 
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процедурних засад сприятиме забезпеченню ефективності використання їх 

ресурсу в умовах акценту і на національні виклики державотворення, 

правотворення та правозастосування. 

4. Цілком логічним вбачається серед «базових напрямків 

удосконалення ресурсу стимулів у службовому праві України виокремлення: 

а) комплексні новаційні дослідження феномену стимулів у службовому праві 

у процесі здійснення новітніх тематичних фахових доктринальних 

досліджень проблем службового права, як підгалузь адміністративного 

права, посилення засад спеціалізації таких досліджень як у межах реалізації 

планів роботи окремих наукових галузевих фахових шкіл, так й із 

координацією їх НАПрН України, результатами яких має бути 

сформульована теорія стимулів у службовому праві України як науковий 

базис для новітньої нормотворчості та правозастосування з відповідного 

питання; б) підвищення рівня фахової освіти щодо розуміння феномену 

стимулів у службовому праві України у потенційних та реальних суб’єктів 

публічно-службових відносин шляхом стандартизації освітньої діяльності за 

рівнями вищої освіти бакалавр і магістр й визначення для напрямків 

підготовки право, управління та адміністрування, цивільний захист тощо в 

якості обов’язкової для вивчення навчальної дисципліни «Службове право» 

(із включенням до програми обов’язкової теми, присвяченої стимулам), а 

також рекомендацією серед дисциплін вільного вибору «Стимули у 

службовому праві України». Доцільними вбачаються й аналогічні дії щодо 

освітньої діяльності, пов’язаної із підвищенням професійних 

компетентностей публічних службовців; в) удосконалення нормативно 

закріплених засад використання ресурсу відповідних стимулів та практики їх 

застосування, із посиленням засад їх уніфікації, систематизації, 

впровадження позитивного апробованого часом і практикою досвіду 

зарубіжних країн. 

5. Доцільним вбачається умовний поділ заходів щодо реалізації 

відповідного напрямку на: заходи поточні (внесення змін та доповнень 
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чинних законодавчих актів, як-то: Закону України «Про державну службу», 

«Про дипломатичну службу», «Про Національну поліцію», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» тощо, до Проекту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» тощо), заходи стратегічні (розробка і прийняття 

Службового кодексу України, окремий розділ якого має закріплювати засади 

використання ресурсу стимулів у публічно-службовій діяльності). Відповідні 

заходи зорієнтовані на: уніфікацію термінологічного тематичного ряду, 

закріплення «базових» норм-дефініцій; уніфікацію та систематизацію засад 

використання відповідних стимулів щодо їх розуміння, видового розмаїття, 

процедурних засад для реалізації їх унікальності та забезпечення прояву 

щодо окремих різновидів публічної служби; впровадження європейських та 

міжнародно-правових стандартів у практику стимулювання; уніфікація 

циклічності стадійності останнього із забезпеченням можливості відмови та 

позбавлення від стимулу.  

Зміст досліджень, наведений у розділі, опубліковано в 1 статті в 

науковому фаховому виданні України [161, с. 116 – 122] та на 2 науково-

практичних конференціях [162, с. 350 – 352; 163, с. 236 – 239]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації проведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання – розкрито сутність, характерні особливості, 

класифікаційний розподіл та системний аналіз стимулів у службовому праві, 

процедури їх застосування, сформульовано основні напрямки вдосконалення 

правових засад використання їх ресурсу, в т.ч. із урахуванням позитивного, 

апробованого досвіду нормотворення та правозастосування. За результатами 

дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Досліджено та узагальнено положення правової доктрини стосовно 

розуміння службового права, його місця і ролі у системі права та 

запропоновано авторське розуміння службового права як сфери 

об’єктивізації стимулів як сукупності норм права, які покликані регулювати 

суспільні відносини, безпосередньо пов’язані із організацією та здійсненням 

професійної службової діяльності, зорієнтованої на задоволення публічних 

інтересів, осіб, які перебувають на посадах в органах публічної адміністрації 

й наділені для цього певним обсягом публічно-владних повноважень. 

2. Систематизовано різноваріативні міждисциплінарні наукові підходи 

щодо визначення стимулів, що обумовлює їх комплексний характер й 

доведено, що для з’ясування сутності стимулів у службовому праві 

доцільним є комплексний аналіз ознак: 1) суб’єктивно-об’єктивна природа 

(внутрішньо-зовнішня); 2) комплексність спрямованості на задоволення 

інтересів як приватних (індивідуальних), так і публічних (загальних, 

колективних) інтересів; 3) пов’язаність із сприятливими умовами, збільшення 

обсягу додаткових можливостей різної форми (інтересів, суб’єктивних прав, 

заохочень, пільг переваг тощо); 4) забезпечення мотивації правомірної 

поведінки, досягнення стимулюючого результату за рахунок вчинення 

активних дій; 5) є ефективним засобом впливу на поведінку особи з боку 

осіб, держави, суспільства; 6) передбачає диспозитивність щодо варіантів 
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правомірної поведінки; 7) є засобом упорядкування суспільних відносин за 

рахунок виконання функцій розвитку та удосконалення соціальних зв’язків; 

8) сприяє утриманню від неправомірної, суспільно шкідливої діяльності, 

інформує про можливі її результати, що дозволило відмежувати їх від 

суміжних правових інститутів та сформулювати авторське визначення 

стимулів у службовому праві як різновид стимулу у прав в цілому, 

закріпленого у нормах службового права засобу впливу на поведінку 

суб’єктів публічно-службових правовідносин шляхом спонукання до 

активної правомірної суспільно-корисної службової діяльності із надання 

додаткових можливостей різного характеру для забезпечення реалізації та 

захисту, перш за все, публічних інтересів в цілому та інтересів суб’єктів 

публічно-службових правовідносин зокрема.  

3. Запропоновано власний розподіл стимулів у службовому праві 

України з урахуванням наявних у правовій науці множинних критеріїв щодо 

розподілу стимулів у праві, зокрема джерело права, в якому закріплюються; 

особливості правового регулювання правових засад; суб’єкт застосування; 

структурний елемент норми права, в якому фіксуються; характер правового 

впливу на службовця; ступінь узагальненості дії; об’єкт стимулювання, час 

безпосередньої дії; обсяг; специфіка процедури; специфіка оформлення 

застосування; ступінь централізації процедури; різновид публічної служби; 

зміст; безпосередній зв'язок із професійною службовою діяльності особи. 

4. Доведено, що з’ясування реального ресурсу стимулів у службовому 

праві сприяє їх мета, одну умовно пропонується поділити на: загальну 

(спонукання (мотивація) до активної правомірної поведінки, забезпечення 

правопорядку, дисципліни, законності, упорядкування та захисту суспільних 

відносин, створення умов для задоволення потреб та інтересів особи та 

суспільства в цілому) та спеціальну (спонукання публічних службовців до 

активної правомірної ініціативної поведінки й утримання від протиправних 

діянь при виконанні професійних обов’язків під час публічно-службової 

діяльності з метою задоволення публічних інтересів та своїх потреб та 
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інтересів, безпосередньо пов’язаних із відповідною діяльністю). Зазначено, 

що стимули у службовому праві виконують ряд функцій, серед яких: 

загальносоціальні (мотиваційні, контрольна, інформаційна, ідеологічна, 

виховна, гарантуюча) й спеціально-юридичні (регулятивна та охорона), які 

взаємодоповнюють одна одну й зумовлюють багатофункціональність 

стимулів у службовому праві. 

5. Обгрунтовано доцільність розгляду стимулів у службовому праві 

України як єдиної системи, що складається із елементів (окремих різновидів 

стимулів у службового права України), які за рахунок внутрішніх та 

зовнішніх зв’язків й зумовлюють існування відкритої, мобільної, динамічної 

єдності, яка й свідчить про реальний унікальний ресурс стимулів у 

службовому праві. 

6. Проаналізовано окремі різновиди стимулів у службовому праві 

України й доведено, що домінуючими серед них є: заохочення, премія, 

цінний подарунок (подарунок), пільги та їх різновиди – привілеї та імунітети. 

Розмаїття та чисельність стимулів у службовому праві дозволяє досягти їх 

мети, охопити всі прояви сумлінної зразкової (заслуженої) професійної 

діяльності публічних службовців. В той же час розпорошеність нормативних 

засад використання їх ресурсу у численних нормативно-правових актах 

різної юридичної сили, зорієнтованих на різні види публічної служби, не 

тільки ускладнює розуміння ресурсу всіх заходів стимулів у службовому 

праві, а й ускладнює використання їх (завдяки громіздкому термінологічному 

понятійному апарату, узагальненому підходу до унормування, відсутності 

єдиних стандартів врегулювання реалізації матеріально-правового та 

процедурно-правового елементів потенціалу окремих різновидів стимулів у 

службовому праві та всього їх багатоманіття в цілому). 

7. Доведено, що стимулювання у службовому праві варто розглядати як 

різновид адміністративної процедури, якій, поряд із загальними ознаками 

адміністративної процедури (врегулювання нормами службового права як 

підгалузі адміністративного права; різноваріативність та багаточисельність 
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джерел фіксації нормативних засад; обов’язкова участь суб’єкта публічної 

адміністрації; публічно-службові відносини як сфера об’єктивізації; 

персоніфікований характер; спрямованість на забезпечення реалізації права 

публічного службовця бути відзначеним за певні результати своєї службової 

діяльності задля публічних інтересів або ж отримати певні блага, 

безпосередньо пов’язані із специфікою проходження окремих видів 

публічної служби; стадійність; безспірний характер), містить специфічні і 

особливі, які й обумовлюють його унікальність – специфіка підстави 

виникнення – дії, результати службової діяльності особи, набуття особливого 

статусу тощо, цільова ретроперспективна спрямованість (оцінка результату й 

спонукання до правомірної «особливої» діяльності на майбутнє; переважно 

диспозитивний спосіб врегулювання дій уповноваженого суб’єкта – суб’єкта 

стимулювання; широкі можливості різних суб’єктів ініціювання процедури; 

відсутність «жорсткої» примусової гарантованості здійснення процедури. 

Визначено, що саме завдяки унікальному поєднанню загальних та особливих 

ознак, стимулювання у службовому праві є безспірною, такою, що 

ініціюється переважно суб’єктом публічної адміністрації, однак позбавленої 

ознак «втручальності» переважно простою, хоча й із можливим залученням 

«суб’єктів, що сприяють», правонадавальною із можливою внутрішньою або 

зовнішньою спрямованістю (залежні від виду стимулу) адміністративною 

процедурою. 

8. Запропоновано стимулювання у службовому праві розглядати як 

стадійну адміністративну процедуру й виокремлювати наступні її стадії: 1) 

порушення, 2) розгляд, 3) вирішення справи та прийняття акту, 4) виконання, 

5) оскарження, 6) відмову, 7) позбавлення, де перші чотири є основними, а 

три останні – додатковими, кожна з яких включає етапи, дії, коло суб’єктів, 

безпосередню мету, завдання. Задля уніфікації засад стимулювання у 

публічно-службовій діяльності сформульовано пропозиції щодо згрупування 

їх у окремому розділі Адміністративно-процедурного кодексу України або ж 

Закону України «Про адміністративну процедуру» (розділ «Стимулювання як 
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вид адміністративної процедури»), узгодивши зі змістом положень розділу 

«Стимули» Службового кодексу України. 

9. Основоположними засадами стимулювання у службовому праві 

пропонується розглядати його принципи, які умовно поділяються на загальні, 

притаманні будь-якій адміністративній процедурі (принцип верховенства 

права; принцип законності; принцип презумпції правомірності дій і вимог 

ініціатора стимулювання; принцип рівноправності; принцип використання 

суб’єктом стимулювання своїх повноважень з метою, з якою вони надані; 

принцип безсторонності (неупередженості); принцип добросовісності; 

принцип своєчасності; принцип доступу до інформації; принцип допомоги і 

представництва; принцип викладання мотивів), й спеціальні (принцип 

збалансованості публічного інтересу та інтересу особи, щодо якої процедура 

здійснюється; принцип обґрунтування відповідності підстави і результату 

стимулювання; принцип забезпечення гарантованості застосування стимулу 

за підсумками процедури). Формулюється пропозиція щодо їх унормування в 

окремому розділі Адміністративно-процедурного кодексу України, або ж 

Закону України «Про адміністративну процедуру», узгодивши зі змістом 

положень розділу Службового кодексу України. 

10. На підставі узагальненого аналізу досвіду зарубіжних країн, 

доведено, що у законодавстві, яке регламентує засади публічної (окремих її 

різновидів) служби, передбачено можливість застосування щодо публічних 

службовців стимулів за результатами оцінювання їх службової діяльності, 

превалювання матеріальних, або ж змішаних різновидів стимулів, хоча в 

наявності й нематеріальні види стимулів (щоправда, їх не можна вважати 

домінуючими або ж єдино можливими, за винятком деяких зарубіжних 

країн). Доведено, що прийнятним для запозичення виглядає досвід 

зарубіжних країн у цьому питанні для України у аспекті різноваріативності 

стимулів й особливо щодо змішаних видів стимулів, зорієнтованих на 

публічне визначення заслуг публічних службовців, підвищення їх 

авторитету, самооцінки, а також матеріальну винагороду за ініціативність, 
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сумлінність, інноваційність, результативність їх службової діяльності із 

одночасним спонуканням до максимальної реалізації свого ресурсу у 

майбутньому. Сформульовано висновок про те, що саме поєднання 

моральних та матеріальних засад стимулів, а також абсолютна визначеність 

їх правових засад виглядає вдалим для забезпечення адекватного реагування 

на будь-які прояви заслуг публічних службовців, а отже й превалюючим при 

запозиченні у нормотворчості та правозастосуванні в Україні. 

В аспекті удосконалення правових засад стимулювання у службовому 

праві прийнятним для України у аспекті запозичення виглядає досвід тих 

країн, які регламентують критерії оцінювання, процедуру оцінювання 

(наприклад, «оцінювальні співбесіди», інтерв’ювання, метод «360 градусів» 

тощо) на законодавчому рівні, а також засади прозорості, обґрунтованості, 

пропорційності, активного залучення громадськості у цій діяльності 

(наприклад, висвітлення стадій процедури на офіційних сайтах публічної 

установи, забезпечення доступу до участі у процедурі в якості спостерігачів 

представників громадськості тощо), а в деяких випадках і створення 

незалежного суб’єкта такого оцінювання, результати діяльності якого і є 

підставою для вирішення питань стимулювання публічних службовців 

(наприклад, у Канаді – Адміністрація Таємної ради, у Новій Зеландії – 

Комісія з державної служби), й закріплення основного положення про 

узгодженість результатів оцінювання службової діяльності та стимулів для 

публічних службовців (категорій, рангів результативності та видів і розмірів 

стимулів). 

11. Визначено «базові» напрямки удосконалення ресурсу стимулів у 

службовому праві України, а саме: а) комплексні новаційні дослідження 

феномену стимулів у службовому праві у процесі здійснення новітніх 

тематичних фахових доктринальних досліджень проблем службового права 

як підгалузі адміністративного права, посилення засад спеціалізації таких 

досліджень як у межах реалізації планів роботи окремих наукових галузевих 

фахових шкіл, так й із координацією їх НАПрН України, результатами яких 
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має бути сформульована теорія стимулів у службовому праві України як 

науковий базис для новітньої нормотворчості та правозастосування з 

відповідного питання; б) підвищення рівня фахової освіти щодо розуміння 

феномену стимулів у службовому праві України у потенційних та реальних 

суб’єктів публічно-службових відносин шляхом стандартизації освітньої 

діяльності за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр й визначення для 

напрямків підготовки право, публічне управління та адміністрування, 

цивільний захист тощо в якості обов’язкової для вивчення навчальної 

дисципліни «Службове право» (із включенням до програми обов’язкової 

теми, присвяченої стимулам), а також рекомендацією серед навчальних 

дисциплін вільного вибору «Стимули у службовому праві України». 

Обгрунтовується доцільність аналогічних дій щодо освітньої діяльності, 

пов’язаної із підвищенням професійних компетентностей публічних 

службовців; в) удосконалення нормативно закріплених засад використання 

ресурсу відповідних стимулів та практики їх застосування, із посиленням 

засад їх уніфікації, систематизації, впровадження позитивного апробованого 

часом і практикою досвіду зарубіжних країн. Пропонується умовний поділ 

заходів щодо реалізації відповідного напрямку на: заходи поточні (внесення 

змін та доповнень до чинних законодавчих актів, як-то: Закону України «Про 

державну службу», «Про дипломатичну службу», «Про Національну 

поліцію», «Про службу в органах місцевого самоврядування» тощо, до 

Проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» тощо), заходи 

стратегічні (розробка і прийняття Службового кодексу України, окремий 

розділ якого має закріплювати засади використання ресурсу стимулів у 

публічно-службовій діяльності), із їх орієнтацією на уніфікацію 

термінологічного тематичного ряду, закріплення «базових» норм-дефініцій; 

уніфікацію та систематизацію засад використання відповідних стимулів 

щодо їх розуміння, видового розмаїття, процедурних засад для реалізації їх 

унікальності та забезпечення прояву щодо окремих різновидів публічної 

служби; впровадження європейських та міжнародно-правових стандартів у 
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практику стимулювання; уніфікація циклічності, стадійності останнього із 

забезпеченням можливості відмови та позбавлення стимулу. 
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