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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Комплексний аналіз безпекового середовища України 
містить підстави для суджень про наявність деструктивних факторів у його 
організаційному, правовому й матеріальному забезпеченні. Органам сектору 
безпеки та оборони доводиться діяти у складних умовах трансформації старих і 
появи нових викликів, адаптуватися до не передбачених за формою та змістом 
загроз, а також процесів, що генерують негативні зміни у сфері забезпечення 
національної стійкості. Протидія їм вимагає уточнення реформаторських зусиль 
щодо подолання таких негативних явищ: роз’єднаності керівництва системи 
органів правопорядку, національної безпеки й оборони; відсутності чіткого 
розмежування повноважень між новими антикорупційними структурами та 
усталеними правоохоронними органами й спеціальними службами; 
неприйнятного рівня недовіри громадян до органів управління; зниження 
прозорості кадрової політики, якості та ефективності роботи ланок публічної 
служби. За таких умов важливого значення набуває вдосконалення службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України та їх наукового супроводу. 

Останні події в Україні свідчать про неефективність і слабкість 
функціонування апарату держави та службових правовідносин у сфері 
національної безпеки. Небезпекою для держави є кричуща професійна 
непридатність державного апарату, зумовлена великим дефіцитом фахівців у 
системі державного управління, законодавчій і виконавчій владі, секторі 
безпеки й оборони, правових інститутах, системі соціального захисту. 
Працівників призначають на посади не за ознаками професійності, а за 
ознаками політичної та особистої відданості, кумівства тощо. Про це свідчать 
втрата керованості державою, значний вплив представників олігархічних кланів 
на сферу державного управління, домінування інтересів політичної еліти над 
інтересами держави й суспільства. Водночас відсутність якісної нормативної 
бази, яка задовольняла би сучасні потреби службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України, зумовлює неефективність функціонування 
органів державної влади. Нормативно-правова неврегульованість запобігання 
політизації службових правовідносин, проявам корупції, професійній 
деформації публічних службовців та іншим ризикам украй негативно впливає 
на сферу національної безпеки. Наслідком цього є анексія Автономної 
Республіки Крим, тимчасова окупація окремих територій Донецької та 
Луганської областей. У зв’язку із цим виникла потреба в розробленні 
абсолютно нової концепції функціонування службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України. 

Згідно зі статистичними даними Національного агентства України з питань 
державної служби, у 2018 р. в Україні працювало 209,8 тис. державних 
службовців. Фактична кількість працюючих державних службовців категорії 
«А» становила 145 осіб, категорії «Б» – 55,8 тис. осіб, категорії «В» – 153,8 тис. 
осіб. За період незалежності України відбулося близько 400 трансформацій 
центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ). Лише впродовж 
декількох останніх років було проведено оптимізацію системи ЦОВВ, у 
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результаті чого їх кількість зменшилася майже вдвічі, що має важливе 
значення, оскільки оптимізація системи ЦОВВ є структурною основою для 
реформування державної служби, відкриває резерви для суттєвого скорочення 
видатків на управління загалом і на персонал зокрема, пришвидшує надання 
адміністративних послуг споживачеві, сприяє скороченню контрольно-
наглядових функцій та дерегуляції, впливає на службові правовідносини у 
сфері національної безпеки України. Станом на 1 грудня 2018 р. в Україні 
функціонували 67 ЦОВВ, у тому числі 19 міністерств, 21 державна служба, 
14 державних агентств та 4 державні інспекції. 

У процесі децентралізації влади в Україні відбуваються суттєві зміни не 
лише на рівні ЦОВВ, а й на рівні територіальних і місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, а також послідовна трансформація 
статусу їх посадових осіб. Створення цілісного інституту публічної служби є 
найбільшим здобутком у розвитку державного управління й місцевого 
самоврядування за період, що минув. Відсутність чіткого розподілу 
відповідальності між міністерствами призводить до дублювання функцій та 
нечіткого розподілу завдань, а отже, до нераціонального використання 
людських і фінансових ресурсів, низького рівня інституційної спроможності 
щодо проведення реформ та формування державної політики, що тягне за 
собою зниження рівня національної безпеки України. Реформування й 
модернізація публічної служби спричинюється також недостатньою її 
здатністю ефективно виконувати зобов’язання перед суспільством, низькою 
якістю як самої публічної служби, так і надання публічних послуг українським 
громадянам. Під час опитування 32% проанкетованих суб’єктів службових 
правовідносин заявили, що правовідносини публічної служби у процесі 
забезпечення національної безпеки України відіграють першочергову роль. 

Саме тому основою стабільності України є обґрунтування концептуальних 
теоретичних підходів до адміністративно-правового забезпечення службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України, вироблення європейських 
стандартів державної політики, формування сучасної нормативно-правової 
бази, розроблення механізмів забезпечення ефективного функціонування 
службових правовідносин, удосконалення функціонування кожного з їх 
елементів, запровадження сучасних заходів та системи суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України, а також розроблення 
пропозицій і рекомендацій стосовно вдосконалення їхньої діяльності. Це 
важливий складник у процесі дебюрократизації роботи міністерств, інших 
державних органів та організацій, а також привнесення нової якості в їхню 
роботу. Це важливі кроки до справді ефективного державного управління, в 
основі якого лежать службові правовідносини. 

Теоретичною основою дисертації є наукові праці А.П. Альохіна, 
І.В. Арістової, Н.Ф. Артеменко, Г.В. Атаманчука, В.Д. Бакуменка, 
Д.М. Бахраха, Л.Р. Білої, Т.Е. Василевської, Н.Т. Гончарук, М.П. Грай, 
І.Є. Данильєвої, М.І. Іншина, А.М. Колодія, С.В. Ківалова, В.І. Мельниченка, 
Т.В. Мотренка, Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенського, В.М. Олуйка, В.М. Плішкіна, 
О.І. Пархоменко-Куцевіл, Т.І. Пахомової, Л.А. Пашко, Н.Г. Плахотнюк, 
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О.В. Петришина, А.П. Рачинського, В.М. Рижих, М.І. Рудакевич, 
С.М. Серьогіна, А.С. Сіцінського, М.І. Цуркан, С.К. Хаджирадєвої, 
В.К. Шкарупи, що спрямовані на розкриття більш загальних питань соціальних 
і державно-управлінських відносин. 

Питання діяльності публічних службовців на концептуальному рівні 
досліджували В.Б. Авер’янов, Т.С. Аніщенко, Н.О. Армаш, Р.Г. Ботвінов, 
С.Д. Дубенко, Н.І. Золотарьова, С.В. Ківалов, Д.В. Лученко, 
В.Я. Малиновський, Р.В. Миронюк, Н.Р. Нижник, В.М. Олуйко, 
О.В. Петришин, Є.С. Черноног та інші вчені. Різні аспекти державно-
службових відносин відображені в роботах В.Б. Авер’янова, Н.О. Армаш, 
Ю.П. Битяка, О.О. Гришковця, С.Д. Дубенко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, 
О.В. Кузьменко, В.Л. Коваленка, І.Б. Коліушка, О.І. Костильова, О.Г. Мовчуна, 
В.М. Манохіної, О.П. Ноздрачева, Д.М. Овсянка, П.Т. Павленчика, 
І.М. Пахомова, О.В. Петришина, С.В. Пєткова, Д.С. Припутня, Ю.М. Старілова, 
В.П. Тимощука, М.І. Цуркана, С.Є. Чаннова, А.М. Школика, Н.В. Янюк та 
багатьох інших авторів. Проте в їхніх розвідках не сформовані усталені підходи 
до сутності державно-службових відносин. 

Загальні питання національної безпеки розглядали О.М. Бандурка, 
Д.О. Беззубов, Ю.П. Битяк, В.Т. Білоус, В.К. Колпаков, Р.А. Калюжний, 
Г.Ф. Костенко, В.А. Ліпкан, А.Ю. Нашинець-Наумова, Н.Р. Нижник, 
Г.Г. Почепцов, Г.П. Ситник, В.Г. Фатхутдінов, B.C. Цимбалюк та інші вчені. 
Незважаючи на розмаїття наукових праць, що представляють вагомі здобутки в 
аналізованій сфері, варто зазначити, що службові правовідносини у сфері 
національної безпеки України не були в них предметом окремого розгляду. 

Таким чином, недостатність теоретичного підґрунтя та необхідність його 
вдосконалення, наявність законодавчих проблем зумовлюють актуальність 
комплексного дослідження сутності й особливостей адміністративно-правових 
засад забезпечення службових правовідносин у сфері національної безпеки 
України. Віддаючи належне досягненням зазначених науковців, вважаємо за 
доцільне запропонувати та обґрунтувати авторський підхід до визначення 
теоретико-правового підґрунтя забезпечення службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України з позицій адміністративно-правової науки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 
виконано відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 
затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, 
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, схваленої 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р.  
№ 1393-р, Стратегії реформування державного управління України на період до 
2021 року, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
24 червня 2016 р. № 474-р, комплексних наукових проектів «Основні напрямки 
удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» 
(номер державної реєстрації 0115U00710), «Дослідження проблем теорії 
адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер державної 
реєстрації 0115U00711), «Реалізація та удосконалення адміністративного 
законодавства України» (державний реєстраційний номер 0113U008197), 
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«Правоохоронна функція української держави» (державний реєстраційний 
номер 0113U00819). Крім того, тема дисертації пов’язана з підготовкою змін до 
адміністративного законодавства та безпосередньо стосується Концепції 
адміністративної реформи в Україні, упровадженої Указом Президента України 
від 22 липня 1998 р. № 810, Стратегії реформування системи державної служби 
в Україні, схваленої Указом Президента України від 14 квітня 2000 р. 
№ 599/2000, Концепції розвитку законодавства про державну службу в Україні, 
схваленої Указом Президента України від 20 лютого 2006 р. № 140/2006, 
Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 роки, схваленої Указом 
Президента України від 1 лютого 2012 р. № 45/2012, Концепції запровадження 
посад фахівців із питань реформ, схваленої Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 11 листопада 2016 р. № 905-р, Основних наукових 
напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі 
природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 роки, затверджених 
постановою Президії Національної академії наук України від 20 грудня 2013 р. 
№ 179 (п. 3.4.2.5), перспективних напрямів кандидатських і докторських 
дисертацій за юридичними спеціальностями, затверджених рішенням Президії 
Національної академії правових наук України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11, 
пріоритетних напрямів дисертаційних досліджень Національної академії 
Служби безпеки України, схвалених Вченою радою Національної академії 
Служби безпеки України 27 травня 2010 р. (протокол № 11). 

Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне 
розв’язання проблеми теоретичної та нормативно-правової неврегульованості 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України, виокремлення 
питання їх практичної реалізації, формулювання пропозицій щодо 
вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та практики його 
застосування. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 
основні задачі: 

− визначити сутність поняття та елементи службових правовідносин у 
сфері національної безпеки України; 

− провести історико-правовий огляд розвитку службових правовідносин 
та виокремити основні історичні етапи становлення службових правовідносин у 
сфері національної безпеки України; 

− здійснити класифікацію елементів та піделементів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України, розкрити їх 
взаємозв’язок; 

− здійснити класифікацію публічної служби та з’ясувати її роль щодо 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України; 

− узагальнити принципи адміністративно-правового забезпечення 
службових правовідносини у сфері національної безпеки України; 

− охарактеризувати загальних суб’єктів службових правовідносин у 
сфері національної безпеки України; 
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− розглянути особливості мілітаризованих формувань як спеціальних 
суб’єктів службових правовідносин у сфері національної безпеки України та 
виокремити їх особливі ознаки; 

− розглянути особливості запобігання політизації службових 
правовідносин у діяльності державного апарату у сфері національної безпеки 
України, розробити зміни й доповнення до чинного законодавства; 

− сформувати елементи структури позитивного іміджу суб’єктів 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України як основу 
підвищення рівня довіри до них із боку населення; 

− з’ясувати механізм зниження ризику в діяльності службових осіб у 
сфері національної безпеки України під час проходження служби; 

− розробити практичні рекомендації щодо запобігання професійній 
деформації суб’єктів службових правовідносин у сфері національної безпеки 
України; 

− розкрити основні форми та інструменти громадського контролю 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України; 

− розглянути протидію корупції в діяльності службовців у сфері 
національної безпеки України та запропонувати додаткові її шляхи; 

− розглянути стан вітчизняного нормативно-правового регулювання 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України; 

− розглянути шляхи вдосконалення службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України з урахуванням міжнародного досвіду; 

− проаналізувати службові правовідносини у сфері національної 
безпеки України в забезпеченні публічної безпеки та порядку; 

− внести пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства з 
питань удосконалення службових правовідносин у сфері національної безпеки 
України. 

Об’єктом дослідження є правовідносини публічної служби. 
Предметом дослідження є службові правовідносини у сфері національної 

безпеки України. 
Методи дослідження. Методологічну основу становить сукупність 

загальних і спеціальних методів наукового пізнання, використання яких у 
взаємозв’язку дало змогу досягти поставленої мети та забезпечити повноту, 
усебічність вивчення й осмислення предмета дослідження та наукову 
достовірність і переконливість отриманих результатів. За допомогою 
гносеологічного методу дослідження було визначено сутність службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України як об’єкта 
адміністративного права (підрозділи 1.1, 1.4). Діалектичний метод наукового 
пізнання сприяв об’єктивному пізнанню службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України як явища правової дійсності, з’ясуванню його 
сутності з позицій єдності його матеріального змісту та юридичної форми 
(підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 4.1). Застосування історико-правового методу дало 
змогу з’ясувати еволюцію юридичної думки щодо сутності та значення таких 
категорій, як «службові правовідносини», «національна безпека», «елементи 
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службових правовідносин», «піделементи службових правовідносин», 
«юридичні ризики», «професійна деформація», «імідж публічного службовця», 
«міжнародний імідж держави», а також виявити зв’язок минулого й сьогодення 
(підрозділи 1.1, 1.3, 1.4, 3.3, 3.4, 3.5). Логіко-семантичний метод дав можливість 
побудувати, поглибити та конкретизувати категоріальний апарат 
(підрозділи 1.1, 1.4, 4.3). За допомогою логіко-юридичного методу 
сформульовано такі базові для дисертаційної роботи дефініції, як «службові 
правовідносини цивільної служби» (підрозділ 2.2), «службові правовідносини 
мілітаризованої служби» (підрозділ 2.3). Метод групування та системно-
структурний підхід використано для класифікаційного розподілу, з’ясування 
внутрішньої структури та аналізу зв’язків елементів службових правовідносин 
у сфері національної безпеки з піделементами, а також для класифікації 
публічної служби на цивільну, спеціалізовану, мілітаризовану з їх поділом на 
підвиди (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 2.3). Методи моделювання, аналізу й синтезу 
застосовано для розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства 
(підрозділи 2.3, 3.2). За допомогою порівняльно-правового методу 
проаналізовано особливості зарубіжного досвіду вдосконалення службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України (підрозділ 4.4). 
Спеціально-юридичний метод сприяв детальному аналізу сучасного стану 
законодавчих положень, завдяки чому розроблено пропозиції щодо подолання 
наявних теоретико-правових суперечностей, а також колізій у законодавчих 
актах (підрозділи 2.3, 3.1, 3.2, 3.3). Науково-теоретичне підґрунтя для 
виконання дисертації становлять наукові праці фахівців у галузі філософії, 
теорії управління, загальної теорії держави й права, адміністративного права, 
інших галузевих правових наук, у тому числі роботи зарубіжних дослідників. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 
Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, 
нормативні акти центральних органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, а також міжнародні нормативно-правові акти, які визначають 
правові засади функціонування службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 
правоохоронних органів, органів публічної адміністрації, а також політико-
правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали, анкетування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є 
одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісних 
комплексних досліджень, що присвячені теоретико-правовим та практичним 
засадам службових правовідносин у сфері національної безпеки України, а 
також удосконаленню положень чинного законодавства на цій підставі, що 
дало змогу обґрунтувати низку нових концептуальних положень і висновків, 
надати практичні рекомендації з окреслених питань. У результаті проведеного 
дослідження сформульовано нові наукові положення та висновки, 
запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 
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уперше: 
− проведено комплексне дослідження службових правовідносин у сфері 

національної безпеки України та сформульовано низку конкретних пропозицій і 
рекомендацій, що спрямовані на вдосконалення теоретико-правових засад та 
практики застосування службових правовідносин у сфері національної безпеки 
України, у тому числі щодо внесення змін і доповнень до чинного 
законодавства; 

− вироблено підхід щодо еволюції службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України, проаналізовано історіографію їх становлення й 
розвитку (в основу цього процесу покладено фактор невід’ємного зв’язку цих 
правовідносин з історією розвитку державної служби загалом), виокремлено та 
охарактеризовано етапи формування, розвитку й становлення службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України; 

− надано визначення службових правовідносин цивільної служби. Так, 
службові правовідносини в системі органів державної влади України, у тому 
числі відносини організаційно-функціональної побудови публічних органів, 
можна визначити як систему публічних правовідносин, що складаються 
всередині державного органу з приводу особливого порядку вступу на службу, 
її проходження на основі особливих принципів організації й функціонування; 
наявності їх особливого правового статусу як представників публічної влади та 
особливостей їх професійного навчання й умов професійної діяльності, що 
зумовлено специфікою професійних обов’язків, жорсткими вимогами до 
дисципліни, певними обмеженнями конституційних прав і свобод, пов’язаних із 
проходженням служби; наявності спеціальної відповідальності за невиконання 
чи неналежне виконання службових обов’язків; наявності їх особливого 
соціально-правового захисту та особливого порядку припинення служби 
відповідними категоріями службовців і працівників; 

− сформульовано визначення мілітаризованої служби в межах службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України, яке включає такі 
елементи: систему публічних відносин, що складаються у процесі діяльності 
державних органів сектору безпеки й оборони з приводу особливого порядку 
вступу, проходження служби на основі особливих принципів організації та 
функціонування; особливості їх професійного навчання, зміни статусу 
службовця (підвищення, пониження в посаді), специфічних умов професійної 
діяльності, що зумовлено особливістю професійних обов’язків із реалізації 
своїх прав та обов’язків, спрямованих на забезпечення публічних інтересів, 
пов’язаних із ризиком для життя та здоров’я, жорсткими вимогами до 
дисципліни, наявністю спеціальних заборон та обмежень, пов’язаних із 
проходженням служби, наявністю спеціальної відповідальності за невиконання 
чи неналежне виконання службових обов’язків, наявністю їх особливого 
правового статусу як представників публічної влади, особливого соціально-
правового захисту й особливого порядку припинення служби відповідними 
категоріями службовців і працівників. Обґрунтовано наявність особливих ознак 
мілітаризованих формувань, які не притаманні цивільній публічній службі та 
якими є, зокрема, такі риси: 1) особливі вимоги до кандидатів, які приймаються 



8 

на службу до мілітаризованих формувань (підвищені вимоги до освітнього 
рівня, моральних якостей, фізичної підготовки й стану здоров’я, обмеження, 
пов’язані з прийомом на службу та її проходженням); 2) спеціальний порядок 
призначення на посади (призначення за наказом, призначення за результатами 
конкурсу, призначення на підставі укладення контракту); 3) воєнізований 
характер, якому притаманні сувора ієрархічність, єдиноначальність та який 
поєднується з вимогою безумовної обов’язковості виконання наказів, суворою 
регламентацією всієї діяльності статутами, положеннями, спеціальними 
дисциплінарними вимогами, наявністю в системі служби спеціальних звань і 
класних чинів; 4) спрямоване сприяння державою у виконанні завдань та 
функцій захисту національної безпеки як від зовнішніх, так від і внутрішніх 
загроз; 5) спеціальні умови проходження служби (служба у святкові й вихідні 
дні, позмінно, служба з нерівномірним графіком, у нічний час); 6) обов’язок 
службовця виконувати покладені на нього завдання щодо захисту прав і свобод 
людини, попередження та розкриття злочину, захисту інтересів держави не 
лише в робочий, а й у позаробочий час; 7) особливий правовий статус 
співробітників і вимоги до їх професійної підготовки, зумовлені необхідністю 
чіткого й неухильного виконання законів та особливим порядком притягнення 
їх до відповідальності; 8) особливий характер служби (постійний ризиковий 
характер несення служби, постійна загроза для власного життя та здоров’я, 
життя та здоров’я близьких і рідних службовця); 9) надане законом право на 
застосування заходів державного примусу (адміністративний і кримінально-
процесуальний примус, поліцейські превентивні заходи та заходи примусу 
(застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї)); 
10) право застосування специфічних форм і методів (оперативно-розшукової, 
кримінально-процесуальної, адміністративної, охоронної діяльності) та 
спеціальних принципів службової діяльності (безперервності служби, 
законності, конспірації, поєднання гласних і негласних слідчих (розшукових) 
дій); 11) спеціальні гарантії правового й соціального захисту співробітників, у 
тому числі особливий пільговий порядок обчислення строків служби та 
призначення пенсій; 

− запропоновано класифікацію суб’єктів службових правовідносин органів 
публічної влади на загальні та мілітаризовані, що дасть можливість 
законодавчо закріпити їх видову належність, з’ясувати особливості й 
відмінності, поліпшити інституційну та структурну збалансованість, створити 
ефективний, комплексний, багатофункціональний інструментарій забезпечення 
національної безпеки України, а також обґрунтувати наявність особливих ознак 
мілітаризованих формувань, що не притаманні цивільній публічній службі; 

− визначено впорядковані, взаємопов’язані та взаємодіючі інтегративні 
елементи та піделементи службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України, які утворюють єдине ціле, спрямовані на досягнення 
стратегічної мети – забезпечення стабільності функціонування публічної 
служби й підвищення рівня національної безпеки держави, а також 
застосовуються у зв’язку з публічною, постійною, професійною діяльністю 
осіб, які обіймають посади в публічних інституціях; 
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− надано визначення професійної деформації суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України, під яким розуміється 
негативне викривлення морально-психологічних рис характеру, структури 
особистості та результатів професійної діяльності державних службовців, їхніх 
службових і позаслужбових відносин у колективі, що виникають під час 
виконання службових обов’язків. Також сформульовано визначення 
позитивного іміджу суб’єктів службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України як результат цілеспрямованої діяльності підрозділів зв’язків із 
громадськістю, здійснюваної на основі завдань і принципів, що окреслені 
законодавством, який формується під впливом застосування державними 
службовцями виховних, роз’яснювальних і заохочувальних методів, 
спрямованих на формування у громадян розуміння необхідності чіткого 
виконання законів та інших правових актів, призначений популяризувати 
працівника, орган, державу як суб’єкт службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України, послуги, ситуацію та саму діяльність із метою 
набуття й підтримки ними престижу в суспільстві та за кордоном; 

удосконалено: 
− доктринальні положення щодо історії розвитку службових правовідносин 

у сфері національної безпеки України (зокрема, доведено, що новітній етап 
розвитку вітчизняної адміністративно-правової науки дає змогу виокремлювати 
службові правовідносини у сфері національної безпеки України як складову 
частину інституту державної служби, визначати доцільність комплексного 
дослідження службових правовідносин у сфері національної безпеки України в 
адміністративному та службовому праві), а також наукові підходи до еволюції 
категорії «службові правовідносини у сфері національної безпеки» в 
понятійному апараті юридичної науки; 

− принципи публічної служби та принципи, що функціонують у сфері 
національної безпеки України як взаємозалежні та взаємозумовлені й 
утворюють цілісну систему принципів. Неврахування або відкрите ігнорування 
державними службовцями принципів права та принципів моралі є чинником, 
що може здійснювати негативний вплив у сфері національної безпеки України; 

− елементи механізму зниження ризику в діяльності службових осіб у сфері 
національної безпеки України, які спрямовані на зниження ступеня ризику, 
забезпечення особистої безпеки всіх учасників цієї діяльності; 

набули подальшого розвитку: 
− теоретичні положення щодо визначення службових правовідносин у 

сфері національної безпеки України, розуміння їх місця в системі 
національного права; 

− наявні розробки вчених щодо класифікації публічної служби. Кожна з 
виокремлених видів служб поділяється на підвиди. Так, політична служба 
поділяється на службу посадових осіб на політичних посадах (президента, 
прем’єр-міністра, міністрів та їх заступників тощо) і патронатну службу. 
Цивільна служба поділяється на службу в органах виконавчої влади, службу в 
органах місцевого самоврядування, службу в інших державних організаціях та 
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установах. Спеціалізована служба поділяється на службу в дипломатичних і 
консульських установах, прокурорську та суддівську служби. Мілітаризована 
служба поділяється на військову та правоохоронну; 

− проблеми правового забезпечення службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України, зокрема такі: 1) велика кількість розрізнених 
нормативно-правових актів, які регулюють службові правовідносини у сфері 
національної безпеки України, що ускладнює їх тлумачення та 
правозастосування; 2) відсутність і неврегульованість окремих елементів у 
законах та підзаконних нормативних актах (наприклад, щодо ротації, 
кар’єрного зростання тощо); 3) певною мірою хаотичність і 
несистематизованість законодавства, яке регулює службові правовідносини у 
сфері національної безпеки України; 4) політизація суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України, грубе ігнорування 
принципу політичної нейтральності з боку політиків та політичних партій; 
5) недостатнє правове врегулювання питань, пов’язаних зі створенням, 
реорганізацією, ліквідацією організаційно-управлінських та організаційно-
функціональних структур, що створює «організаційний хаос» під час 
реформування органів публічної влади. Також зроблено висновок про те, що 
нормативно-правове забезпечення службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України можна розглядати як діяльність компетентних 
державних органів і посадових осіб щодо прийняття нормативно-правових 
актів, спрямованих на регулювання цих правовідносин з організації та 
функціонування державної служби у сфері національної безпеки України; 

− пропозиції щодо прийняття Кодексу публічної служби, який дасть змогу 
усунути правові колізії та дуалістичне застосування норм права в регулюванні 
публічної служби, що сприятиме покращенню службових правовідносин 
загалом і відносин у сфері національної безпеки України зокрема. Також 
надано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до законів України «Про 
Національну поліцію України», «Про Збройні Сили України» щодо питання 
розмежування повноважень державних політичних діячів та чиновників із 
метою запобігання політизації державної служби, що має безпосереднє 
відношення до сфери національної безпеки України; 

− положення про те, що організаційно-управлінські, організаційно-
функціональні зміни органу публічної влади як елемента службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України не можуть визначатися 
політичними мотивами або особистими симпатіями чи антипатіями окремих 
політиків (Президента України, Прем’єр-міністра України, міністрів) стосовно 
функціонування певного органу влади. Рішення про проведення організаційно-
управлінських, організаційно-функціональних змін має здійснюватися на 
основі науково обґрунтованої концепції чи плану, затвердженого на рівні 
законодавчих нормативно-правових актів; 

− положення про те, що надмірна політизація службових правовідносин є 
серйозною загрозою національній безпеці держави. Відповідно, запропоновані 
зміни й доповнення до чинного законодавства України, що регулює публічну 
службу, з метою вдосконалення службових правовідносин у сфері національної 
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безпеки України, уникнення квотного принципу призначення членів 
конкурсних комісій, забезпечення їх об’єктивності, політичної нейтральності 
під час проведення конкурсів і відбору кандидатів; 

− форми та інструменти громадського контролю службових правовідносин 
у сфері національної безпеки України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 
використані в таких напрямах: 

− науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 
досліджень теорії службових правовідносин у сфері національної безпеки 
України (акт впровадження Національної академії Служби безпеки України від 
20.06.2019  № 29/27-7258/в.і.); 

− правотворчій діяльності – для внесення до Верховної Ради України 
проекту Закону України «Про публічний порядок» (довідка впровадження 
Інституту законодавства Верховної Ради України від 10.06.2019  № 22/246-1-
15); висновки, пропозиції та рекомендації, сформульовані в дисертації, можуть 
бути використані для уточнення законодавчих актів, зокрема законів України 
«Про національну безпеку України», «Про державну службу», «Про службу в 
органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про Службу 
безпеки України», «Про Збройні Сили України», «Про Національну гвардію 
України», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про 
дипломатичну службу» тощо, що сприятиме вдосконаленню правового 
регулювання службових правовідносин у сфері національної безпеки України; 

− правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 
практичного застосування службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України в діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування (акт впровадження у практичну діяльність Славутської 
районної ради Хмельницької області від 14.06.2019, акт впровадження у 
практичну діяльність Солом’янського управління поліції Головного управління 
національної поліції у м. Києві від 19.08.2019); 

− освітньому процесі – у викладанні студентам закладів вищої освіти 
дисциплін «Адміністративне право», «Актуальні питання публічно-правових 
дисциплін», а також для підготовки підрозділів підручників і навчальних 
посібників із відповідного навчального курсу (акт впровадження Національної 
академії Служби безпеки України від 20.06.2019  № 29/27-7258/в.і.). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 
основні висновки й рекомендації оприлюднені на 10 всеукраїнських і 
міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: «Актуальні 
проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах 
євроінтеграції» (м. Запоріжжя, 2018 р.); «Юридична наука України: історія, 
сучасність, майбутнє» (м. Харків, 2018 р.); «Законодавство України у світлі 
сучасних активних реформаційних процесів» (м. Київ, 2018 р.); «Юридична 
наука в сучасному світі: здобутки та перспективи» (м. Одеса, 2018 р.); 
«Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів 
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публічного адміністрування у напрямку розвитку правової системи України» 
(м. Київ, 2018 р.); «Державне регулювання суспільних відносин: розвиток 
законодавства та проблеми правозастосування» (м. Київ, 2018 р.); «Публічна 
служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики» (м. Київ, 2018 р.); 
«Правові засади суверенного розвитку України в умовах гібридної війни» 
(м. Київ, 2018 р.); «Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації 
та перспективи розвитку» (м. Херсон, 2018 р.); «Пріоритетні напрямки розвитку 
правової системи України» (м. Львів, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 
25 наукових працях, у тому числі 1 одноосібній монографії та 24 наукових 
статтях, що опубліковані у виданнях, які визнані як фахові з юридичних наук, з 
них 4 статті – у зарубіжних наукових виданнях, а також у 10 тезах доповідей на 
науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів, що містять 16 підрозділів, додатків, висновків та списку використаних 
джерел. Загальний обсяг дисертації становить 570 сторінок, у тому числі 
основного тексту – 470 сторінок. Список використаних джерел налічує 
503 найменування. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, висвітлено її 
зв’язок із науковими програмами, планами й темами, проаналізовано загальний 
стан наукової розробленості теми, окреслено мету та завдання дослідження, 
сформульовано об’єкт і предмет, основні методологічні підходи до 
дослідження, наукову новизну, теоретичне й практичне значення роботи, а 
також наведено відомості про апробацію, особистий внесок здобувача та 
публікацію результатів дослідження, його структуру. 

Розділ 1 «Історико-правові та теоретико-методологічні засади 
дослідження службових правовідносин у сфері національної безпеки 
України» складається із чотирьох підрозділів, присвячених комплексному 
дослідженню службових правовідносин у сфері національної безпеки України, 
сучасних методологічних підходів, понять та елементів, принципів їх 
функціонування, а також визначенню основних етапів історіографії їх 
становлення крізь призму адміністративно-правової науки. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та елементи службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України» досліджено сутність поняття службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України. Доведено, що зв’язок між 
публічною та державною службою варто розглядати як частку й ціле, де 
часткою є державна служба, а цілим – публічна служба. Публічна служба є 
більш широким поняттям стосовно державної служби. Державна служба є 
окремим складником публічної служби. Термін «публічна служба» належить до 
загальноєвропейської термінології, є історичним надбанням науки 
адміністративного права та має повне право на впровадження в чинне 
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законодавство, що регламентує державну службу. Обґрунтовано, що основою 
діяльності публічної служби є службові правовідносини. Сформульовано 
визначення службових правовідносин цивільної служби як системи публічних 
правовідносин, які виникають усередині державного органу з приводу 
особливого порядку вступу на службу, її проходження на основі особливих 
принципів організації й функціонування; наявності їх особливого правового 
статусу як представників публічної влади, особливостей їх професійного 
навчання, особливих умов професійної діяльності, що зумовлюється 
особливістю професійних обов’язків, жорсткими вимогами до дисципліни, 
певним обмеженням конституційних прав і свобод, пов’язаних із 
проходженням служби; наявності спеціальної відповідальності за невиконання 
чи неналежне виконання службових обов’язків; наявності їх особливого 
соціально-правового захисту та особливого порядку припинення служби 
відповідними категоріями службовців і працівників. Доведено, що службові 
правовідносини у сфері національної безпеки України посідають важливе місце 
у функціонуванні державного апарату, є фундаментальним інститутом 
суспільства, який зумовлює стабільність його розвитку, ефективну діяльність 
держави та її публічних органів. 

Класифіковано службові правовідносини за такими критеріями: за 
спеціально-юридичними функціями права (регулятивні й охоронні), за рівнем 
індивідуалізації суб’єктів (відносні та абсолютні), за предметом правового 
регулювання (конституційно-правові та адміністративно-правові), за кількістю 
суб’єктів (прості й складні), за розподілом прав та обов’язків між суб’єктами 
(односторонні та двосторонні), за характером обов’язків (активні й пасивні), за 
характером волевиявлення сторін (договірні та управлінські), за часом 
тривалості (короткочасні й тривалі), за субординацією у правовому 
регулюванні (матеріально-правові та процесуально-правові). 

Охарактеризовано елементи службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України, зокрема такі: вступ на публічну службу, службову перевірку, 
стажування, випробовування, складання присяги публічного службовця, 
проходження служби, підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації, 
переміщення по службі, безпосереднє виконання службових обов’язків, 
організаційно-управлінські зміни органу публічної влади, атестацію, 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, відкомандирування 
до органу влади, щорічну оцінку діяльності публічного службовця, службову 
кар’єру, ротацію, заохочення під час проходження служби, службове 
розслідування, дисциплінарну відповідальність, перехід на виборну посаду, 
звільнення зі служби. Зроблено висновок, що елементи службових 
правовідносин створюють єдину систему й структуру. Усі елементи службових 
правовідносин є взаємозалежними, впливають один на одного, а також залежно 
від їх якості позитивно чи негативно впливають на сферу національної безпеки 
України. Визначено, що основні елементи пов’язані з піделементами службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України. До таких піделементів 
віднесено підбір кандидата для вступу на публічну службу, відносини 
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публічного органу влади з пенсіонером щодо виконання взаємних прав та 
обов’язків. 

У підрозділі 1.2 «Принципи службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України» з огляду на дослідження О.П. Борисенка, Л.М. Івашової, 
Б.П. Колеснікова, Н.С. Панової, С.М. Серьогіна, В.В. Ченцова та інших 
українських учених встановлено, що публічна служба ґрунтується на таких 
принципах: 1) служіння народу України; 2) демократизму й законності; 
3) гуманізму та соціальної справедливості; 4) пріоритету прав людини й 
громадянина; 5) професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, 
відданості справі; 6) персональної відповідальності за виконання службових 
обов’язків і дисципліни; 7) дотримання прав та законних інтересів органів 
місцевого й регіонального самоврядування; 8) дотримання прав підприємств, 
установ та організацій, об’єднань громадян. Основними принципами, що 
визначають порядок формування державної політики у сфері національної 
безпеки й оборони, є такі: а) верховенство права, підзвітність, законність, 
прозорість і дотримання засад демократичного цивільного контролю за 
функціонуванням сектору безпеки й оборони та застосуванням сили; 
б) дотримання норм міжнародного права, відстоювання інтересів України в 
міжнародних зусиллях із підтримання миру й безпеки, у міждержавних 
системах та механізмах міжнародної колективної безпеки; в) розвиток сектору 
безпеки й оборони як основного інструменту реалізації державної політики у 
сферах національної безпеки та оборони. 

Доведено, що принципи публічної служби та принципи, які функціонують у 
сфері національної безпеки України, є взаємозалежними та взаємозумовленими, 
утворюють цілісну систему принципів. Їх дотримання є важливим чинником 
ефективної діяльності органів державної влади щодо їх якісного 
функціонування у сфері національної безпеки держави. Неврахування або 
відкрите ігнорування державними службовцями принципів права та принципів 
моралі є негативним чинником, який може здійснювати негативний вплив на 
національну безпеку України. У зв’язку з набуттям гласності й публічності в 
діяльності органів публічної влади та систематичним їх застосуванням у 
службових правовідносинах у сфері національної безпеки України виникає 
необхідність введення поняття принципу транспарентності, який змістовно 
поєднає в собі як прозорість, так і відкритість у функціонуванні державних 
органів, що дасть змогу зміцнити їх легітимність, авторитет і повагу з боку 
громадянського суспільства. 

У підрозділі 1.3 «Історія становлення службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України» увага зосереджена на характеристиці процесу 
дослідження феномену службових правовідносин у сфері національної безпеки 
України в історичному вимірі. Уперше умовно виділено 6 етапів в історіографії 
доктринального дослідження (середньовічна феодальна держава Київська Русь 
(ІХ–ХІІ ст.), Галицько-Волинська держава (ХІІ–ХІV ст.), українська козацька 
республіка (середина ХVІІ ст.), Українська Народна Республіка, Україна 1917–
1991 рр., сучасна Україна), детально охарактеризовано специфіку кожного та 
окреслено відповідні тенденції. 
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Обґрунтовано, що новітній етап включає чотири основні історичні віхи: 
1) 1994–1999 рр. – створення засад для розбудови сучасної моделі службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України, утворення спеціально 
уповноваженого органу з питань державної служби, унормування ключових 
питань її функціонування (визначено ранги, порядок обчислення стажу, 
проведення конкурсу, стажування, ведення особових справ державних 
службовців, формування кадрового резерву й системи професійного навчання), 
запровадження комп’ютерного обліку даних про осіб, які є державними 
службовцями І–ІІІ категорій, тощо; 2) 2000–2004 рр. – становлення інституту 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України;  
3) 2005–2010 рр. – подальший розвиток службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України; 4) з 2010 р. й дотепер – новий етап системного 
реформування та модернізації службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України, особливістю якого можна вважати якісно нові підходи до 
управління на державній службі (у їх основу закладено принципи ефективності, 
стабільності та професіоналізму). Ці етапи розкривають логіку розвитку 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України з 
акцентуванням уваги на зв’язку її змісту з основними тенденціями державного 
управління, викриттям основних проблем та шляхів їх вирішення у сфері 
підвищення ефективності державної влади у країні. 

У підрозділі 1.4 «Сучасні методологічні підходи в дослідженні службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України» проаналізовано наявні в 
юридичній літературі підходи до службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України (окреслені в роботах Т.С. Аніщенко, Л.Р. Білої-
Тіунової, О.О. Гришковця, С.В. Ківалова, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, 
О.В. Кузьменко, О.В. Петришина, Ю.М. Старілова, М.В. Титаренко, 
С.Є. Чаннова, А.М. Школика, В.В. Юровської та інших науковців). Звернено 
увагу на відсутність одностайності серед учених-адміністративістів у розумінні 
нової людиноцентристської парадигми сучасного адміністративного права, 
зумовлену потребою в реформуванні службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України. Поза увагою дослідників залишилися такі 
питання: а) аналіз положень щодо службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України; б) розкриття зв’язку між службовими 
правовідносинами та сферою національної безпеки України; в) з’ясування 
впливу службових правовідносин на сферу національної безпеки держави; 
г) вивчення зв’язку між такими основними поняттями та категоріями, як 
«службові правовідносини», «безпека», «національна безпека», «сфера 
національної безпеки»; ґ) службові правовідносини у сфері національної 
безпеки держави; д) з’ясування сутності, ролі й місця службових правовідносин 
у сфері національної безпеки держави. 

Не досить дослідженими залишаються також питання впливу службових 
правовідносин на діяльність загальних і спеціальних суб’єктів цих 
правовідносин та на сферу національної безпеки держави; впливу політизації 
службових правовідносин у діяльності державного апарату у сфері 
національної безпеки України; розмежування повноважень і функцій між 
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державними політичними діячами та державними службовцями, з’ясування 
меж політичної діяльності й обсягу державної служби для осіб, які наділені 
повноваженнями виконувати функції від імені держави, та їх впливу на 
службові правовідносини у сфері національної безпеки України; негативного 
впливу професійної деформації на суб’єктів службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України; впливу корупції та ризику на діяльність 
публічних службовців під час реалізації службових правовідносин у сфері 
національної безпеки держави тощо. 

У зв’язку з наведеним у вітчизняній юридичній науці нині утверджується 
визначення системи права України як історично сформованої та зумовленої 
об’єктивними чинниками суспільного розвитку системи природного й 
позитивного, загального та особливого, матеріального й процесуального, 
типового та колізійного, національного й міжнародного (європейського) права. 
Методологія дослідження службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України повинна мати комплексний і багаторівневий характер. 
Поєднання різних методів пізнання дає можливість встановити сутність 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України як феномену, 
його закономірності, природу зв’язків з іншими феноменами, а також 
спрогнозувати перспективи його розвитку та виробити алгоритм протидії 
проявам професійної деформації суб’єктів таких правовідносин, створити їх 
позитивний імідж, виробити рекомендації щодо запобігання політизації, 
розробити теоретичну модель і механізм зниження ризику під час виконання 
службових обов’язків тощо. 

У дослідженні на підставі комплексного аналізу наявних наукових і 
нормативних джерел розроблено теоретичні засади службових правовідносин у 
сфері національної безпеки України та сформульовано пропозиції щодо 
вдосконалення чинного законодавства й практики його застосування. Зроблено 
низку висновків щодо сучасних тенденцій доктринального дослідження 
феномену службових правовідносин у сфері національної безпеки України, їх 
реального місця у пріоритетних напрямах національних досліджень. 

Розділ 2 «Адміністративно-правова характеристика суб’єктів 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України» 
складається з трьох підрозділів, у яких наведено класифікацію публічної 
служби та на її основі запропоновано класифікацію загальних і спеціальних 
суб’єктів службових правовідносин у сфері національної безпеки України. 
Виокремлено особливі ознаки, що відрізняють мілітаризовану службу від 
цивільної служби. 

У підрозділі 2.1 «Класифікація суб’єктів службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України в сучасній адміністративно-правовій парадигмі» 
зазначено, що класифікація суб’єктів органів публічної влади тісно пов’язана з 
класифікацією державно-службових відносин. Вирішенню цього завдання 
значною мірою сприяє опрацювання наявних на сьогодні наукових підходів 
щодо класифікації державно-службових правовідносин. Класифікацію 
державно-службових правовідносин здійснювали Л.Р. Біла-Тіунова та 
С.В. Ківалов. Основна увага Ю.П. Битяка, С.В. Ківалова, Н.П. Матюхіної, 
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О.О. Кравченка та деяких інших вітчизняних дослідників зосереджена на сфері 
загальнотеоретичних питань державної служби: загальному понятті державної 
служби, правовому статусі державного службовця, кадровому забезпеченні 
державної служби, управлінні державною службою, визначенні службового 
права тощо. 

У контексті дослідження варто згадати також окремі позиції стосовно 
близького, проте не тотожного явища публічної служби, представлені в роботах 
М.П. Грай, Д.С. Припутня, В.П. Тимощука, А.М. Школика та інших авторів, 
однак у їхніх працях питання класифікації суб’єктів службових правовідносин 
розглядається фрагментарно. Необхідно констатувати, що на законодавчому 
рівні залишається невирішеним питання щодо класифікації видів державної 
служби та видів службових правовідносин, є потреба в їх урегулюванні. 

Загальні питання публічної служби розглядали Н.О. Армаш, 
Т.Є. Василєвська, М.П. Грай, Н.Т. Гончарук, С.О. Конєва, В.М. Олуйко, 
І.В. Письменний, А.М. Школик, Н.В. Коваленко, В.К. Колпаков, 
Т.О. Коломоєць, О.В. Кузьменко, В.А. Куйбіда, С.О. Мосьондз, 
О.В. Хорошенюк, І.М. Цуркан, Н.В. Янюк, О.Г. Ярема та інші науковці. 
Класифікації державної служби здійснено у працях Є.І. Бородіна, 
Р.Г. Ботвінова, К.О. Ващенко, Н.А. Липовської, С.М. Серьогіна, Н.А. Сорокіна, 
М.І. Іншина та інших учених. Однак у дослідженнях вказаних авторів питання 
класифікації суб’єктів службових правовідносин у сфері національної безпеки 
майже не висвітлюється. 

Чинне законодавство України не визначає види державної служби та не 
надає їх класифікацію. Вирішити це завдання намагається юридична наука, 
зокрема філософія права, теорія держави й права, теорія адміністративного 
права. У підрозділі розглянуто класифікацію суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України в сучасній 
адміністративно-правовій парадигмі, виділено ознаки, які відрізняють службові 
правовідносини мілітаризованих формувань від службових правовідносин 
загальних суб’єктів, з’ясовано їх вплив на національну безпеку України. На 
підставі аналізу наукових праць запропоновано класифікацію публічної служби 
за формою її діяльності (органи законодавчої влади, органи виконавчої влади, 
органи судової влади) і за специфікою (особливістю) компетенції публічної 
служби (політична служба, цивільна служба, спеціалізована та мілітаризована 
служба). 

Підкреслено, що науково обґрунтована класифікація суб’єктів службових 
правовідносин органів публічної влади дасть змогу поліпшити їх інституційну 
та структурну збалансованість, а також створити ефективний, комплексний, 
багатофункціональний інструментарій забезпечення національної безпеки. 
Аналіз суб’єктів службових правовідносин дав змогу констатувати, що в 
сучасній адміністративно-правовій парадигмі вибудовується дієва система 
спеціальних суб’єктів у сфері національної безпеки України. За підсумками 
анкетування та надання відповідей на запитання про те, які суб’єкти службових 
правовідносин найефективніше впливають на забезпечення національної 
безпеки України, думки респондентів є такими: Президент України – 20%, 
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Кабінет Міністрів України – 4%, ЦОВВ – 19%, місцеві органи виконавчої 
влади – 5%, правоохоронні органи – 32%, судові органи – 14%, органи 
місцевого самоврядування – 16%, інші органи влади – 18%. 

У підрозділі 2.2 «Характеристика загальних суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України» здійснено характеристику 
загальних суб’єктів службових правовідносин у сфері національної безпеки 
України. Виділено критерії та запропоновано авторську класифікацію видів 
публічної служби, а також класифікацію суб’єктів службових правовідносин у 
сфері національної безпеки України. 

Наголошено на тому, що загальна цивільна служба пов’язується з 
виконанням однотипних, «стандартних» функцій публічної адміністрації, які в 
принциповому плані не мають своєї специфіки. За сучасних умов основним 
призначенням діяльності цивільних службовців є сервісні функції. При цьому 
такі функції знаходять вияв у багатьох формах, зокрема обслуговуванні 
політичного керівництва держави, наданні адміністративних послуг 
громадянам та організаціям, наданні інших публічних послуг. Щодо 
класифікації зроблено висновок, що найбільш доцільним є підхід, за яким до 
загального корпусу цивільних службовців публічної служби повинні належати 
всі службовці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, до 
спеціалізованого корпусу служби – службовці дипломатичних і консульських 
установ, служба в органах прокуратури та суддівська служба, а до 
мілітаризованої служби – службовці військових формувань і правоохоронних 
органів. 

Зазначено, що закріплення видової класифікації дало змогу вирішити низку 
як теоретичних, так і практичних питань, зокрема: визначити місце певного 
виду публічної служби в загальній системі публічної служби; з огляду на 
конкретний вид публічної служби встановити їх публічно-правовий статус; 
виокремити особливі ознаки, які відрізнятимуть мілітаризовану службу від 
цивільної та спеціалізованої публічної служби. Вирішення цих питань 
сприятиме формуванню чіткої структури Кодексу публічної служби, що дасть 
змогу, з одного боку, показати єдність публічної служби, а з іншого – 
структурувати, систематизувати та кодифікувати публічну службу як єдину, 
закріпити види державної служби в законодавстві, їхні ознаки з виокремленням 
особливостей, закріпити види державних службовців тощо. 

Доведено, що науково обґрунтована класифікація суб’єктів службових 
правовідносин органів публічної влади дасть змогу поліпшити їх інституційну 
та структурну збалансованість і створити ефективний, комплексний, 
багатофункціональний інструментарій забезпечення національної безпеки 
України. Зроблено висновок, що в сучасній адміністративно-правовій 
парадигмі вибудовується дієва система спеціальних суб’єктів у сфері 
національної безпеки України. Зауважено, що подальшого вирішення 
потребують питання координації та взаємодії між зазначеними суб’єктами, 
виключення паралелізму й зайвого дублювання завдань і функцій, 
удосконалення їхніх організаційно-управлінських структур, що сприятиме 
якості службових правовідносин у сфері національної безпеки України. 
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У підрозділі 2.3 «Мілітаризовані формування як спеціальні суб’єкти 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України» 
охарактеризовано основних спеціальних суб’єктів службових правовідносин, 
що дало змогу зробити висновок про те, що в сучасній адміністративно-
правовій парадигмі вибудовується дієва система спеціальних суб’єктів у сфері 
національної безпеки України. Запропоновано визначення службових 
правовідносин у мілітаризованих формуваннях України як системи публічних 
правовідносин, що складаються у процесі діяльності державних органів сектору 
безпеки й оборони з приводу особливого порядку вступу на службу, її 
проходження на основі особливих принципів організації й функціонування, їх 
професійного навчання, зміни статусу службовця (підвищення, пониження в 
посаді). Специфічні умови професійної діяльності зумовлені особливістю 
професійних обов’язків із реалізації своїх прав та обов’язків, що спрямовані на 
забезпечення публічних інтересів, пов’язаних із ризиком для життя й здоров’я, 
жорсткими вимогами до дисципліни, наявністю спеціальних заборон та 
обмежень у зв’язку з проходженням служби, наявністю спеціальної 
відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових 
обов’язків, наявністю їх особливого правового статусу як представників 
публічної влади, особливого соціально-правового захисту та особливого 
порядку припинення служби відповідними категоріями службовців і 
працівників. 

Констатовано наявність особливих ознак мілітаризованих формувань, які не 
притаманні цивільній публічній службі та якими є, зокрема, такі риси: 
1) особливі вимоги до кандидатів, які приймаються на службу до 
мілітаризованих формувань; 2) спеціальний порядок призначення на посади; 
3) воєнізований характер, що характеризується суворою ієрархічністю, 
єдиноначальністю та поєднується з вимогою безумовної обов’язковості 
виконання наказів, суворою регламентацією всієї діяльності статутами, 
положеннями, спеціальними дисциплінарними вимогами, наявністю в системі 
служби спеціальних звань і класних чинів; 4) сприяння державою у виконанні 
завдань і функцій захисту національної безпеки як від зовнішніх, так і від 
внутрішніх загроз; 5) спеціальні умови проходження служби; 6) обов’язок 
службовця виконувати покладені на нього завдання щодо захисту прав і свобод 
людини, запобігання та розкриття злочину, захисту інтересів держави не лише в 
робочий, а й у позаробочий час; 7) особливий правовий статус співробітників і 
вимоги до їх професійної підготовки, зумовлені необхідністю чіткого й 
неухильного виконання законів та особливим порядком притягнення їх до 
відповідальності; 8) особливий характер служби; 9) надане законом право на 
застосування заходів державного примусу; 10) право застосування специфічних 
форм і методів та спеціальних принципів службової діяльності; 11) спеціальні 
гарантії правового й соціального захисту співробітників, у тому числі 
особливий пільговий порядок обчислення строків служби та призначення 
пенсій. 

З метою підвищення якості службових правовідносин та належного 
забезпечення публічної безпеки як складової частини національної безпеки 
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держави запропоновано зміни й доповнення до законодавчого забезпечення 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України. 

Розділ 3 «Державна політика забезпечення службових правовідносин у 
сфері національної безпеки України» складається з п’яти підрозділів, у яких 
сформульовано пропозиції щодо нормативно-правового забезпечення 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України, запобігання їх 
політизації, формування позитивного іміджу, зниження ризику в діяльності 
службових осіб та запобігання професійній деформації суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України. 

У підрозділі 3.1 «Нормативно-правове забезпечення службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України» на підставі аналізу 
нормативно-правових актів виявлено недоліки, що перешкоджають і заважають 
ефективному функціонуванню службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України. Аналіз законодавства України з питань нормативно-правового 
забезпечення службових правовідносин у сфері національної безпеки України 
свідчить про те, що воно є значною мірою застарілим, а закладені в ньому 
норми щодо взаємодії та координації дій органів державної влади й силових 
структур як у мирний час, так і в кризові періоди не враховують особливості 
нового типу агресії, під час якої широко використовуються не лише традиційні 
військові операції, а й різні невоєнні сили та засоби боротьби (гібридна війна, 
інформаційна війна, економічна війна, мовна експансія тощо). Недоліки, 
пов’язані з функціонуванням службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України, є такими: а) нині діє базовий Закон України «Про національну 
безпеку України», проте чинними є й інші закони, які регламентують діяльність 
і закріплюють повноваження суб’єктів забезпечення національної безпеки 
України; б) сама система суб’єктів забезпечення національної безпеки України 
є надто широкою та не повною мірою сприяє ефективному виконанню 
поставлених перед ними завдань; в) поки що в Україні відсутній комплексний 
підхід до формування єдиного правового поля забезпечення національної 
безпеки України; г) відсутні доктрини щодо забезпечення національної безпеки 
України в окремих сферах життєдіяльності. Сукупність недоліків службових 
правовідносин, які регулюють публічну службу, чинить негативний вплив на 
сферу національної безпеки України. 

Констатовано, що нормативно-правове забезпечення службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України можна розглядати як 
діяльність компетентних державних органів і посадових осіб щодо прийняття 
нормативно-правових актів, які спрямовані на ефективне регулювання цих 
правовідносин з організації й функціонування державної служби у сфері 
національної безпеки держави. 

Проведений аналіз нормативно-правових актів, що регулюють службові 
правовідносини у сфері національної безпеки України, дав змогу класифікувати 
їх таким чином: 1) Конституція України; 2) міжнародні нормативно-правові 
акти, положення яких упорядковують службові правовідносини у сфері 
національної безпеки України за допомогою визначення основних міжнародних 
стандартів; 3) закони (кодифіковані та звичайні), у яких відображене вирішення 
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проблем, що пов’язані з регулюванням службових правовідносин у сфері 
забезпечення національної безпеки України; 4) підзаконні нормативно-правові 
акти (укази Президента України, постанови й розпорядження Кабінету 
Міністрів України, акти ЦОВВ) у цій сфері; 5) регіональні нормативно-правові 
акти (акти органів місцевого самоврядування), які поділяються на чотири 
основні групи: загальні, місцеві, відомчі та локальні, або 
внутрішньоорганізаційні. Вагоме місце в системі нормативно-правового 
забезпечення службових правовідносин у сфері національної безпеки України 
посідають загальнодержавні програмні документи (стратегії, доктрини, 
концепції), наприклад Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» тощо. 

Запропоновано ухвалити проект Кодексу про публічну службу, оскільки 
фрагментарними змінами забезпечити успішне функціонування службових 
правовідносин у сфері функціонування органів державної влади й місцевого 
самоврядування з її багатовекторними напрямами, у тому числі у сфері 
національної безпеки України, украй важко. У запропонованому кодексі варто 
системно врегулювати службові правовідносини цивільної, спеціалізованої та 
мілітаризованої служби. Цей акт повинен об’єднати та більш системно 
врегулювати службові правовідносини у сфері національної безпеки України, 
які охоплюються законами України «Про державну службу», «Про службу в 
органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні». 
Також варто врахувати в Кодексі про публічну службу заохочення та 
дисциплінарну відповідальність публічних службовців, етику й конфлікт 
інтересів у публічній службі, службові правовідносини цивільної служби та 
мілітаризованої служби як окремих видів публічної служби. 

У підрозділі 3.2 «Запобігання політизації службових правовідносин у 
діяльності державного апарату сфери національної безпеки України» 
досліджено питання політизації службових правовідносин у діяльності 
публічних службовців як дестабілізуючий фактор погіршення стану 
національної безпеки держави. На підставі аналізу наукових джерел (зокрема, 
дослідженням розмежування політичного й адміністративного рівнів системи 
державного управління займалися зарубіжні науковці Е. Вайнінг, Т. Веймер, 
Б. Гурне, Т. Дай, М. Дін, Л. Зіглер, Ж. Зіллер, а серед вітчизняних авторів – 
Н.О. Армаш, Ю.П. Битяк, Б.А. Гаєвський, М.Ф. Головатий, В.П. Горбатенко, 
С.Д. Дубенко, В.А. Куйбіда, В.М. Князєв, І.Б. Коліушко, В.І. Луговий, 
О.В. Скрипник, Н.В. Янюк та інші) питання деполітизації державної служби та 
службових правовідносин розглядається в таких напрямах: а) розмежування 
«політичної» та державної служби, визначення спільних і відмінних їхніх 
ознак; б) зменшення політичного впливу на діяльність державних службовців і 
їх службові правовідносини з боку політиків та забезпечення в їх діяльності 
політичної нейтральності; в) усунення дестабілізуючого фактору політизації 
органів державної влади та їх службових правовідносин як засіб підвищення 
рівня національної безпеки держави; г) виключення через правове 
врегулювання службових правовідносин із практики діяльності політичних 
органів, адміністративних органів, державних політичних діячів, державних 
службовців застосування принципу політичної доцільності. 
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Зазначено, що державний політичний діяч – це особа, яка наділена 
публічними державно-владними повноваженнями у сфері вироблення 
державної політики та щодо якої застосовується особлива процедура 
призначення та звільнення з посади, а її відповідальність має публічний 
характер. Виділено й охарактеризовано спільні та відмінні ознаки державного 
політичного діяча та державного службовця, і це питання має вагоме значення 
для практики функціонування держави. Так, спільними є такі ознаки: 
а) «політична» служба є видом публічної служби поряд із державною службою, 
службою в органах місцевого самоврядування; б) державний політичний діяч і 
державний службовець мають одну й ту ж мету діяльності – розвиток та 
ефективне функціонування держави; в) обидва отримують заробітну плату з 
державного бюджету. 

Своєю чергою відмінними ознаками є такі особливості: 
1) порядок призначення та звільнення цих осіб. Так, політик обирається 

всенародно обраними носіями влади, його висуває на посаду політична партія, 
коаліція, яка сформувала більшість у парламенті; натомість державний 
службовець призначається та звільняється з посади, як правило, через 
процедуру конкурсів і затверджується за результатами конкурсу відповідним 
наказом керівника, уповноваженого приймати на посаду та звільняти з посади; 

2) різні повноваження щодо реалізації функцій і завдань держави. Зокрема, 
політичні діячі визначають державну політику в усіх сферах суспільного життя, 
розв’язують стратегічні проблеми економічного й соціального розвитку 
суспільства та відповідної сфери управління. Політичний діяч виробляє 
державну політику шляхом розроблення ідеології, стратегії, основних напрямів 
і векторів розвитку держави. Політичний діяч не може втручатися в конкретну 
адміністративно-правову процедуру службових правовідносин, в оперативну 
службову діяльність державних службовців та функціонування державних 
органів. Натомість державний службовець безпосередньо виконує розроблені й 
затверджені в установленому законом порядку політичним керівництвом 
держави програми, концепції, стратегії. У своїй повсякденній роботі він 
реалізовує функції та завдання держави на основі нормативно-правових актів. 
Державний службовець безпосередньо реалізовує державну політику, тобто 
здійснює розпорядчо-організуючу управлінську діяльність щодо забезпечення 
виконання основних положень визначеної державної політики, він не має права 
діяти на власний розсуд, а лише на підставі закону та в суворій відповідності з 
вимогами чинного законодавства; 

3) реалізація одного завдання – розвиток та ефективне функціонування 
держави – різними формами й методами. Так, політичний діяч здійснює його 
політичними формами й методами на власний розсуд, що передбачає 
ризиковість, негарантованість у своїх результатах, а державний діяч – 
адміністративно-правовими, організаційно-управлінськими формами та 
методами винятково на підставі й у межах закону. Діяльність державного 
службовця, як правило, не має ризикового характеру, а її результати є 
прогнозованими та передбачуваними; 
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4) різна відповідальність. Зокрема, державний політичний діяч несе 
політичну відповідальність за свою діяльність, а державний службовець – 
відповідальність, передбачену чинним законодавством (дисциплінарну, 
цивільно-правову, адміністративну, кримінальну); 

5) різний термін перебування на посаді. Так, державний політичний діяч 
обирається на певний строк, а державний службовець призначається на посаду 
безстроково. 

Доведено, що для ефективного функціонування службових правовідносин у 
сфері національної безпеки України потрібна чітка правова регламентація 
діяльності державних політичних діячів, адміністративно-правове 
розмежування їхніх повноважень, компетенції, порядку взаємодії та 
відповідальності. 

Вказано на необхідність, з одного боку, надати можливість для ефективної 
роботи державного політичного діяча, а з іншого – забезпечити політичну 
нейтральність державних службовців та ефективне функціонування державного 
органу. Доведено, що така ситуація у функціонуванні службових правовідносин 
у сфері національної безпеки державних органів, особливо мілітаризованих, 
сприяє розбалансуванню їх діяльності та погіршенню рівня національної 
безпеки України. 

На основі аналізу наукової літератури, практики діяльності органів 
державної влади, мілітаризованих формувань зроблено висновок про те, що не 
варто протиставляти державного політичного діяча державному службовцю, 
намагатися визначити, хто з них є головним. Ефективність державної служби, 
основою якої є службові правовідносини, залежить від збалансованості та 
оптимізації політично-адміністративної взаємодії державних політичних діячів, 
політиків і державних службовців, від їх відносин стосовно влади й управління, 
проте в межах, визначених законом. Чим кращим є рівень збалансованості та 
оптимізації політично-адміністративної взаємодії, досконалішою є правова 
норма розмежування повноважень державного політичного діяча та державного 
чиновника і їх адміністративно-правового статусу, тим стабільнішим є 
функціонування державного органу, службових правовідносин, вищим є рівень 
національної безпеки України. З метою запобігання фактору політизації 
мілітаризованих формувань пропонується усунути прогалини в чинному 
законодавстві України шляхом внесення відповідних змін і доповнень. 

У підрозділі 3.3 «Формування позитивного іміджу суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України» зазначено, що 
формування позитивної громадської думки є важливим складником діяльності 
суб’єктів службових правовідносин у сфері національної безпеки України. 
Повернення довіри населення до цих суб’єктів є магістральною лінією їх 
діяльності, спрямованої на побудову позитивного іміджу. Сама ж довіра 
населення до суб’єктів службових правовідносин у сфері національної безпеки 
України має забезпечуватися комплексом заходів організаційно-правового, 
управлінського спрямування, пов’язаних з активізацією службової діяльності, 
підвищенням правосвідомості службовців, їх правової, етичної, психологічної 
та естетичної культури. 
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На підставі аналізу наукових джерел (зокрема, імідж держави (міжнародний 
імідж) та його зв’язок із національною безпекою досліджували В.М. Бебик, 
В.Т. Білоус, О.В. Бабкіна, В.В. Басалюков, С.Л. Гнатюк, С.В. Дрьомов, 
А.Б. Качинський, В.А. Ліпкан, Н.Р. Нижник, О.О. Резнікова, С.В. Сьомін, 
Б.І. Тарасюк, О.В. Шевченко, В.Ю. Цюкало та інші автори) з’ясовано, що 
формування позитивного іміджу у службових правовідносинах і їх вплив на 
сферу національної безпеки України вивчені фрагментарно та не мають 
цілісного, системного характеру. 

Сформульовано визначення позитивного іміджу суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України: це результат 
цілеспрямованої діяльності державного адміністративного органу влади, що 
формується на основі завдань і принципів, окреслених законодавством, та 
призначений популяризувати працівника, орган, державу як суб’єкт службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України, послуги, ситуацію та 
саму діяльність із метою набуття й підтримання ними авторитету та престижу в 
суспільстві та за кордоном. 

Доведено, що завдяки запровадженню іміджелогії суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України в їх діяльність має бути 
напрацьований інструментарій формування позитивного іміджу цих суб’єктів, 
який повинен передбачати такі заходи: а) усунення недоліків діяльності, які 
компрометують представників влади перед громадянами; б) створення 
привабливого образу суб’єктів службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України, формування українського чиновника та правоохоронця 
нового, сучасного стандарту; в) здійснення комплексу заходів, спрямованих на 
формування єдиної інформаційної політики держави з метою закріплення у 
свідомості громадян позитивних стереотипів щодо суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України загалом; г) упровадження 
у практику діяльності суб’єктів службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України науково-практичних розробок щодо методів, прийомів, 
засобів, напрямів формування їхнього позитивного іміджу; ґ) розроблення та 
запровадження в діяльність суб’єктів службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України програмних документів щодо формування 
позитивного іміджу суб’єктів службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України, покращення партнерських стосунків між ними та населенням. 

Доведено, що імідж суб’єктів службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України має свою структуру, описується параметрично та 
моделюється, як і процес його формування. Запропоновано його структуру. 

У підрозділі 3.4 «Механізм зниження ризику в діяльності службових осіб 
сфери національної безпеки України» констатовано, що сучасну парадигму 
ризику стосовно службових правовідносин у сфері національної безпеки 
України можна визначити в декількох аспектах, зокрема: 1) парадигма ризику 
як значення цього поняття в системі національної безпеки України, його 
невід’ємність і присутність на всіх рівнях; 2) парадигма ризику як спосіб 
осмислення буття системи національної безпеки України та «стиль мислення», 
який передбачає наявність ризику в будь-якій діяльності, пов’язаній із 
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забезпеченням стійкості функціонування системи національної безпеки 
України; 3) парадигма як місце й роль ризику в системі національної безпеки 
України та його прямий вплив на діяльність усіх органів виконавчої влади у 
процесі забезпечення функціонування системи в суспільстві. 

Доведено, що під час використання досягнень науки й практики, 
комплексного навчання важливо забезпечити накопичення професійного 
досвіду суб’єктами службових правовідносин у сфері національної безпеки 
України стосовно дій в екстремальних умовах, навчити службовця відчувати 
необхідний рівень ризику для якісного та ефективного виконання ним 
службових завдань. 

З опертям на дослідження науковців визначено механізм зниження рівня 
професійного ризику у службових правовідносинах у сфері національної 
безпеки України як комплексні заходи законодавчого, управлінського й 
соціального характеру, результатом яких є зменшення впливу фактору ризику в 
їх діяльності та виключення або подолання негативного зовнішнього правового 
й інформаційного впливу на службові правовідносини у сфері національної 
безпеки України з метою охорони національної безпеки держави, правопорядку 
та законних прав та інтересів громадян України. На основі аналізу наукової 
літератури й практичного досвіду констатовано, що в межах механізму 
зниження рівня професійного ризику у службових правовідносинах у сфері 
національної безпеки України основними елементами щодо зниження ризиків є 
законодавчі (правові), адміністративні (управлінські), економічні та тактико-
спеціальні. 

У підрозділі 3.5 «Запобігання професійній деформації суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України» визначено, що професійна 
деформація суб’єктів службових правовідносин – це негативні зміни їхніх 
професійних та особистих якостей під впливом умов і досвіду професійної 
діяльності. 

Доведено, що проявами професійної деформації під час виконання 
службових обов’язків є умисне нехтування службовцем правовими нормами, 
правовий нігілізм, звинувальний нахил та психологічна нестійкість моральних 
принципів, нехтування правилами особистої безпеки. 

Констатовано, що проблема запобігання професійній деформації має 
міждисциплінарний характер, тому нею займаються фахівці різних галузей 
знань, зокрема спеціалісти з державного управління, юристи, психологи, 
філософи, економісти. Лише міждисциплінарний підхід дає змогу встановити 
детермінанти розвитку професійної деформації, об’єктивно оцінити рівень її 
вираження, виявити аспекти, що потребують удосконалення у сфері правового 
регулювання. 

Основними чинниками екстремальності професійної діяльності, які можуть 
призвести до розвитку негативних особистісних якостей службовців і їх 
професійної деформації, є такі: високий рівень варіативності службових 
обов’язків; дефіцит часу, невпорядкованість, різноманітність джерел і якість 
інформації (імовірність дезінформації); необхідність підтримання високого 
рівня мобілізаційної готовності та миттєвої зібраності; нестабільність робочого 
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режиму та його ненормований характер; обмеження особистої свободи; 
постійне почуття небезпеки й ризику (фізичного та психологічного); часта 
психологічна й фізична втома; можливість застосування зброї та засобів 
спеціального захисту; очікування службовцями із числа працівників поліції та 
їхніми близькими загроз психологічного й фізичного характеру з боку 
злочинного середовища, складність відносин з об’єктами професійної 
діяльності; психоемоційні перевантаження під час роботи тощо. 

Систематизовано суб’єктивні чинники цього явища. Констатовано, що 
об’єктивні й суб’єктивні чинники, які супроводжують діяльність публічного 
службовця, тісно пов’язані з факторами, що інтенсифікують прояв професійної 
деформації у службових правовідносинах, зокрема такими: 1) юридичними 
(недосконалість законодавства, недостатня унормованість організаційно-
управлінської діяльності публічного службовця, відсутність юридичних 
гарантій, які б застерігали від протизаконних наказів і вказівок керівництва); 
2) економічними (відсутність економічних стимулів, зрівняння в оплаті праці, 
неефективність граничних звань і рангів посадовців, можливість отримання 
матеріальної та іншої вигоди в повсякденній роботі); 3) організаційно-
технічними (слабкий контроль із боку керівництва, невмілий підбір і 
розстановка кадрів, специфічність роботи, погана організація внутрішнього 
обігу й контролю, у тому числі неправильні критерії оцінювання роботи, 
відсутність наукової організації праці, недостатня технічна оснащеність, 
відсутність досконалої матеріально-технічної бази); 4) інтелектуальними 
(низький рівень професійних знань, умінь, навичок, правової й загальної 
культури посадовця); 5) соціально-психологічними (грубість і 
неврівноваженість посадовців, соціальна, групова національна нетерпимість, 
надмірна самовпевненість, низький рівень самоконтролю). 

Сформульовано практичні рекомендації щодо попередження професійної 
деформації серед суб’єктів службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України. 

Розділ 4 «Удосконалення службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України» складається із чотирьох підрозділів, у яких 
проаналізовано забезпечення публічного порядку, протидії корупції в 
діяльності службовців, здійснення громадського контролю щодо службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України та визначення шляхів їх 
удосконалення з урахуванням міжнародного досвіду. 

У підрозділі 4.1 «Службові правовідносини у сфері національної безпеки 
України в забезпеченні публічного порядку» доведено, що громадська безпека є 
складовою частиною національної безпеки України. Унаслідок аналізу 
наукових позицій, які представили І.І. Тріска, В.В. Левицька та Д.Г. Мулявка, 
вважаємо публічну безпеку публічно-правовими відносинами, що мають 
імперативний характер і визначають основи суспільного ладу держави. 

Під час аналізу службових правовідносин у сфері забезпечення публічної 
безпеки й порядку виявлено низку системних причин, які ведуть до постійного 
зниження якості виконання правоохоронної функції. Насамперед це надмірна 
централізація правоохоронних відомств, множинність паралельних вертикалей 
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управління, «палична» система оцінювання, відсутність дієвого контролю з 
боку громадськості та місцевих громад. Зростає управлінський апарат, який 
зумовлює появу нових звітних показників, зростає кількість паперової роботи, 
діяльність підрозділів стає менш прозорою для керівництва й суспільства. 
Робота «на показники» призводить до фальсифікації, стимулює незаконні 
методи роботи. Фактично з моменту створення патрульної поліції й до цього 
часу суспільство та громадськість не отримали жодних даних звітності щодо 
роботи новоствореної служби. 

З метою вдосконалення службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України у співавторстві запропоновано проект Закону України «Про 
публічний порядок» – кодифікований нормативний акт, що складається із 
Загальної частини (стосується правил поведінки в публічних місцях), Особливої 
частини (визначає порушення встановлених правил і відповідальність за них) та 
Спеціальної частини (містить особливості процедур щодо виявлення й 
притягнення до відповідальності за скоєння публічних проступків). 

У підрозділі 4.2 «Протидія корупції в діяльності службовців у сфері 
національної безпеки України» констатовано, що корупція – це багатоаспектне, 
соціально небезпечне явище, змістом якого є система негативних поглядів, 
настанов і діянь службових осіб інститутів влади та управління, державних і 
недержавних організацій, підприємств та установ, політичних партій і 
громадських організацій, спрямованих на задоволення особистих, групових або 
корпоративних інтересів шляхом використання свого службового становища 
всупереч інтересам суспільства й держави, що шкодить стану національної 
безпеки України. 

Наголошено на тому, що між корупцією та службовими правовідносинами є 
тісний зв’язок, адже саме публічні службовці під час виконання своїх 
безпосередніх функцій допускають зловживання владою, коли використовують 
надані їм державою повноваження не в інтересах держави, а в особистих 
інтересах чи інтересах третіх осіб. Навіть поодинокі факти такого виду корупції 
свідчать про професійну деформацію службовця-корупціонера та надзвичайно 
шкодять іміджу державної служби й України загалом. 

Доведено, що одним з основних напрямів у сфері запобігання корупції є 
виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності державних 
службовців, а також усунення умов і причин виникнення цих ризиків. Такі 
корупційні ризики постійно досліджуються науковцями та громадськими 
організаціями в різних сферах державного управління. При цьому за критерієм 
поширеності корупційні ризики в діяльності державних службовців можна 
розташувати в такому порядку: недоброчесність державних службовців, 
виникнення конфлікту інтересів, безконтрольність із боку керівництва, 
наявність дискреційних повноважень. 

Зазначено, що вдосконалення службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України має передбачати не лише пропозиції щодо 
шляхів покращення наявних адміністративно-правових засобів запобігання 
корупції, а й упровадження новітніх форм і методів протидії корупції з опертям 
на зарубіжний досвід. Зокрема, доцільно запровадити зарубіжний досвід 
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протидії корупції в діяльності мілітаризованих органів України, насамперед 
органів поліції. Адже належне регулювання службових правовідносин є 
запорукою ефективної протидії корупційним проявам у сфері публічної служби 
в Україні, протидії корупції загалом, здійснення громадського контролю, 
удосконалення службових правовідносин у сфері національної безпеки України 
з урахуванням міжнародного досвіду. 

У підрозділі 4.3 «Здійснення громадського контролю щодо службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України» на основі досліджень 
О.С. Бодрука, О.Ф. Бєлова, С.Г. Брателя, І.В. Вичалківського, А.С. Гриценка, 
В.Ю. Кобринського, О.О. Котлянець, Л.В. Полякова, О.В. Мельника, 
М.В. Сунгуровського, Г.П. Ситника, І.А. Храбана, В.О. Шамрая визначено, що 
громадський контроль – це різновид контролю, система відносин 
громадянського суспільства з державою, яка ґрунтується на підзвітності органів 
публічної адміністрації недержавним структурам та окремим особам 
(громадським організаціям, пересічним громадянам, аналітичним центрам, 
засобам масової інформації тощо), сукупність дій недержавних структур та 
окремих осіб, що здійснюються на диспозитивних засадах, наслідки яких мають 
рекомендаційний характер і полягають у перевірці законності діяльності 
публічної адміністрації, стану дотримання прав, свобод, інтересів фізичних і 
юридичних осіб під час виконання нею своїх повноважень у сфері національної 
безпеки України. 

Наголошено на тому, що суб’єктами громадського контролю поліції, судів, 
інших органів влади можуть бути громадяни та їхні об’єднання (громадські 
організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні 
релігійні організації, недержавні засоби масової інформації, непідприємницькі 
товариства й установи), а також іноземці, які на законних підставах 
перебувають у країні. 

Здійснено систематизацію інструментів громадського контролю відповідно 
до його форм, зокрема таких: 

1) отримання в установленому порядку від державних органів, зокрема 
керівників складників сектору безпеки й оборони, інформації з питань 
діяльності складників сектору безпеки та оборони, крім інформації з 
обмеженим доступом. Основними інструментами реалізації цієї форми є 
звернення, запити на інформацію (інформаційні запити), аналіз повідомлень у 
засобах масової інформації, особисті візити до органів влади, візуальне 
спостереження, аудіо- й відеозаписи дій працівників органів влади, аналіз 
електронного декларування посадовцями своїх статків і витрат, звітування про 
результати роботи; 

2) дослідження з питань національної безпеки й оборони, що передбачає 
публічну презентацію результатів діяльності суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України, створення для цього 
громадських фондів, центрів, колективів експертів тощо. Інструментами 
реалізації цієї форми є громадський моніторинг дотримання прав людини у 
службових відносинах у сфері національної безпеки України, опитування, 
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робота громадських експертних груп, вивчення громадської думки, незалежні 
соціологічні дослідження; 

3) громадська експертиза законів, проектів законів, рішень, програм, 
громадська антидискримінаційна експертиза, представлення своїх висновків і 
пропозицій для розгляду відповідним державним органам. Основними 
інструментами її реалізації є громадська експертиза, експертизи законів, 
законопроектів, соціальних програм тощо; 

4) участь у громадських дискусіях та відкритих парламентських 
слуханнях із питань діяльності й розвитку сектору безпеки та оборони, питань 
правового й соціального захисту військовослужбовців і працівників 
розвідувальних та правоохоронних органів, зокрема звільнених у запас чи 
відставку, учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Основними 
інструментами реалізації цієї форми є громадські слухання, консультації з 
громадськістю, участь суб’єктів громадського контролю в роботі 
консультативно-дорадчих органів об’єктів громадського контролю, проведення 
круглих столів, науково-практичних і медійних конференцій, брифінгів, 
виступів у засобах масової інформації, зборів, зустрічей (нарад) з 
громадськістю, участь у відкритих парламентських слуханнях, заслуховування 
та виступи на комітетах ВРУ, електронні громадські обговорення, інтернет- і 
відеоконференції; 

5) правовий захист порушених прав (виокремлюється на підставі 
контент-аналізу наукових джерел і чинного законодавства). Основними 
інструментами реалізації цієї форми є подання позовів до суду щодо 
призупинення або скасування дії рішень об’єктів громадського контролю, що 
суперечить закону та/або суспільним інтересам; залучення громадян до 
розгляду скарг на дії посадових осіб органів державної влади, місцевого 
самоврядування, правоохоронних органів; депутатські звернення; написання й 
розповсюдження серед громадян брошур, інших матеріалів щодо механізмів 
відстоювання своїх прав у суді, у відносинах із чиновниками, надання 
безкоштовної правової допомоги тощо. 

У підрозділі 4.4 «Шляхи вдосконалення службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України з урахуванням міжнародного досвіду» зазначено, 
що вдосконалення службових правовідносин у сфері національної безпеки 
України передбачає врахування зарубіжного досвіду, а саме тих європейських 
країн, де впродовж останніх 10 років проводилися комплексні науково-
практичні дослідження моделей державної служби, відповідно до яких 
розроблено рекомендації країнам – кандидатам на вступ до Європейського 
Союзу та іншим країнам, що мають намір упроваджувати інституційні 
принципи цього міждержавного об’єднання у власну практику 
державотворення, що має важливе значення й для України. 

Проаналізовано позитивний міжнародний досвід та сформульовано 
пропозиції щодо подальшого розвитку службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України. 

Зазначено, що нині Україна прагне сформувати європейське суспільство з 
підкресленням імперативу верховенства права, прав і свобод людини й 
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громадянина у практичній діяльності. Сучасна практика функціонування 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України свідчить про 
необхідність запровадження нових концепцій публічного адміністрування, які 
повинні відповідати потребам сучасності. Однією з таких концепцій є “good 
governance” (належне врядування), яке передбачає управлінську діяльність 
органів державної влади із залученням громадянського суспільства та бізнесу, 
що дасть реальну можливість громадянам України брати участь в управлінні 
державою. 

Наголошено на кардинальному підході до реформування службових 
правовідносин з акцентуванням на адекватному компромісі між Європою та 
Україною, а також на тому, що вкрай необхідно враховувати європейські 
підходи та водночас вітчизняні особливості й досвід. 

Доведено, що чітко вираженою тенденцією у процесах адміністративних 
реформ є впровадження у сферу службових правовідносин ринкових методів і 
підходів. До конкретних шляхів у налагодженні партнерства з приватним 
сектором належить робота за контрактами. Широко відомим є досвід 
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Королівства 
Данії, Королівства Нідерландів, Королівства Швеції та інших країн з 
обов’язкових конкурентних торгів. Ключовою проблемою розвитку службових 
правовідносин в Україні є забезпечення якості послуг, що надаються 
громадянам органами виконавчої влади й місцевого самоврядування. 
Зазначено, що в розвинених демократичних країнах таку ідеологію викладено у 
спеціальних актах, наприклад Хартії громадян (Сполучене Королівство Великої 
Британії та Північної Ірландії, Республіка Індія), Хартії державних службовців 
(Італійська Республіка) або Хартії клієнтів (Королівство Бельгія) тощо. 
Запровадження стандартів публічних послуг разом із системою показників та 
інструментарієм вимірювання ступеня реалізації встановленого стандарту в 
Європі вважають практичним виконанням конституційного права громадян на 
отримання загальнодоступних публічних послуг однакового рівня та якості. 

Наголошено на тому, що створення ефективної системи управління якістю 
публічних (адміністративних) послуг в Україні дасть змогу підвищити 
ефективність службових правовідносин у сфері національної безпеки України 
та покращити імідж державних інституцій, повернути довіру громадян до 
влади. 

Констатовано, що відповідно до зарубіжного досвіду суб’єкти службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України повинні працювати над 
формуванням позитивного іміджу. Громадська думка повинна стати чинником 
ефективності роботи. Суспільство має залучати до відкритих дискусій 
громадських експертів і спеціалістів та окреслювати курс діяльності суб’єктів 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України. 

Зазначено, що запровадження міжнародного досвіду в діяльність публічних 
органів України та їх службові правовідносини у сфері національної безпеки 
України вимагає врахування історичних і національних особливостей, 
ментальності, територіальної специфіки тощо. Зарубіжний досвід 
законодавчого механізму «політичного призначення» на чиновницькі посади є 
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ефективним засобом протидії політичній корупції та надмірній політизації 
публічних органів влади, що має наслідком призначення на посади не за 
професійними критеріями, а за ознаками політичної або особистої відданості, 
що негативно впливає на службові правовідносини у сфері національної 
безпеки України. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 
проблеми стосовно теоретичної й нормативно-правової неврегульованості 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України. 
Сформульовано низку положень, спрямованих на розроблення теоретичних 
засад службових правовідносин у сфері національної безпеки України, 
визначення поняття, сутності, особливостей і шляхів удосконалення 
адміністративно-правових засад забезпечення службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України. У результаті проведеного дослідження 
сформульовано низку концептуальних висновків, пропозицій і рекомендацій, 
що спрямовані на досягнення поставленої мети. За результатами дисертаційної 
роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Запропоновано теоретичні положення щодо визначення службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України, розуміння їх місця в 
системі національного права, а також доведено, що службові правовідносини у 
сфері національної безпеки України є складником інституту державної служби. 

2. З’ясовано, що новітній етап розвитку вітчизняної адміністративно-
правової науки дає змогу виокремити службові правовідносини у сфері 
національної безпеки України як складову частину інституту державної 
служби, визначити доцільність комплексного дослідження службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України в адміністративному праві 
та у службовому праві, а також наукові підходи до еволюції категорії «службові 
правовідносини у сфері національної безпеки» в понятійному апараті 
юридичної науки. Вироблено власний підхід щодо еволюції розвитку 
службових правовідносин у сфері національної безпеки держави, 
проаналізовано історіографію їх становлення й розвитку, в основу якого 
покладено фактор невід’ємного зв’язку останніх з історією розвитку державної 
служби загалом. Виокремлено та охарактеризовано етапи формування, 
розвитку й становлення службових правовідносин у сфері національної безпеки 
України. 

3. Визначено взаємопов’язані та взаємодіючі інтегративні елементи й 
піделементи службових правовідносин у сфері національної безпеки України, 
які утворюють єдине ціле, спрямовуються на досягнення стратегічної мети – 
забезпечення стабільності функціонування публічної служби, підвищення рівня 
національної безпеки держави, а також застосовуються у зв’язку з публічною, 
постійною, професійною діяльністю осіб, які обіймають посади в публічних 
інституціях. У цьому контексті найбільш значущими є певні здобутки. 
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По-перше, упорядковано елементи службових правовідносин, якими є такі 
явища: вступ на публічну службу, стажування; випробовування, складання 
присяги публічного службовця; проходження служби; підготовка, 
перепідготовка, спеціалізація та підвищення кваліфікації; переміщення по 
службі; безпосереднє виконання службових обов’язків; організаційно-
управлінські зміни органу публічної влади; атестація; проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби; відкомандирування до органу влади; 
щорічне оцінювання діяльності публічного службовця, службова кар’єра; 
ротація; заохочення під час проходження служби, службове розслідування; 
дисциплінарна відповідальність; перехід на виборну посаду; звільнення зі 
служби. 

По-друге, встановлено, що основні елементи службових правовідносин у 
сфері національної безпеки держави пов’язані з піделементами, до яких 
віднесено підбір кандидата для вступу на публічну службу, відносини 
публічного органу влади з пенсіонером щодо виконання взаємних прав та 
обов’язків. Доведено, що організаційно-управлінські, організаційно-
функціональні зміни органу публічної влади як елементу службових 
правовідносин у сфері національної безпеки держави не можуть визначатися 
політичними мотивами, особистими симпатіями чи антипатіями окремих 
політиків (Президента України, Прем’єр-міністра України, міністрів) стосовно 
функціонування того чи іншого органу влади. Рішення про проведення 
організаційно-управлінських, організаційно-функціональних змін має 
здійснюватися на основі науково обґрунтованої концепції або плану, 
затвердженого на рівні законних чи підзаконних нормативно-правових актів. 
Потребують подальшого наукового дослідження питання, пов’язані з таким 
елементом службових правовідносин, як службова кар’єра, що є важливим 
складником мотивації публічної служби, а також теоретичні положення щодо 
визначення службових правовідносин у сфері національної безпеки України, 
розуміння їх місця в системі національного права. 

4. Констатовано, що публічна служба, як і публічна влада, є єдиною за 
своєю правовою природою та поділяється на види за формою діяльності й 
функціональним призначенням, проте розрізняється тільки за вирішуваними 
завданнями. Класифіковано публічну службу на політичну, цивільну, 
спеціалізовану та мілітаризовану. Кожна із зазначених видів служб своєю 
чергою поділяється на підвиди. Так, політична служба поділяється на службу 
посадових осіб на політичних посадах (Президент України, Прем’єр-міністр 
України, міністри, заступники міністрів тощо) і патронатну службу. Цивільна 
служба поділяється на службу в органах виконавчої влади, службу в органах 
місцевого самоврядування, службу в інших державних організаціях та 
установах. Спеціалізована служба поділяється на службу в дипломатичних і 
консульських установах, прокурорську та суддівську служби. Мілітаризована 
служба поділяється на військову й правоохоронну. 

5. Доведено, що принципи публічної служби та принципи, які 
функціонують у сфері національної безпеки України, є взаємозалежними та 
взаємозумовленими, а також утворюють цілісну систему принципів. Їх 
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дотримання є важливим чинником ефективної діяльності органів державної 
влади щодо їх якісного функціонування у сфері національної безпеки держави. 
Неврахування або відкрите ігнорування державними службовцями принципів 
права та принципів моралі є негативним чинником, що може здійснювати 
негативний вплив і мати негативні наслідки для сфери національної безпеки 
України. 

6. Класифіковано суб’єктів службових правовідносин органів публічної 
влади, які включають загальних і мілітаризованих суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України, що дає змогу поліпшити 
їх інституційну та структурну збалансованість, створити ефективний, 
комплексний, багатофункціональний інструментарій забезпечення національної 
безпеки. Сформульовано окремі теоретичні положення, що торкаються 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України, зокрема: 

− зроблено висновок про те, що в сучасній адміністративно-правовій 
парадигмі вибудовується дієва система спеціальних суб’єктів сфери 
національної безпеки України, однак подальшого вдосконалення потребують 
питання координації та взаємодії між суб’єктами, виключення паралелізму й 
зайвого дублювання завдань і функцій, удосконалення їх організаційно-
управлінських структур, внесення відповідних змін до чинного законодавства з 
метою узгодження цих повноважень та усунення їх дублювання, що сприятиме 
якості службових правовідносин і підвищенню рівня сфери національної 
безпеки держави; 

− надано авторське визначення службових правовідносин цивільної 
служби. Так, службові правовідносини в системі органів державної влади 
України, у тому числі відносини організаційно-функціональної побудови 
публічних органів, можна визначити як систему публічних правовідносин, які 
складаються всередині державного органу з приводу особливого порядку 
вступу, проходження служби на основі особливих принципів організації й 
функціонування; наявності їх особливого правового статусу як представників 
публічної влади, особливостей їх професійного навчання та умов професійної 
діяльності, що зумовлено специфікою професійних обов’язків, жорсткими 
вимогами до дисципліни, певними обмеженнями конституційних прав і свобод, 
пов’язаними з проходженням служби; наявності спеціальної відповідальності за 
невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; наявності їх 
особливого соціально-правового захисту та особливого порядку припинення 
служби відповідними категоріями службовців і працівників; 

− сформульовано визначення мілітаризованої служби в межах 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України, яке включає 
такі ознаки: систему публічних відносин, що складаються у процесі діяльності 
державних органів сектору безпеки й оборони з приводу особливого порядку 
вступу, проходження служби на основі особливих принципів організації та 
функціонування; особливості їх професійного навчання, зміни статусу 
службовця (підвищення, пониження в посаді), специфічних умов професійної 
діяльності, що зумовлено особливістю професійних обов’язків із реалізації 
своїх прав та обов’язків, спрямованих на забезпечення публічних інтересів, 
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пов’язаних із ризиком для життя й здоров’я, жорсткими вимогами до 
дисципліни, наявністю спеціальних заборон та обмежень, пов’язаних із 
проходженням служби, наявністю спеціальної відповідальності за невиконання 
або неналежне виконання службових обов’язків, наявністю їх особливого 
правового статусу як представників публічної влади, особливого соціально-
правового захисту та особливого порядку припинення служби відповідними 
категоріями службовців і працівників; 

− обґрунтовано та охарактеризовано особливі ознаки мілітаризованих 
формувань, не притаманні цивільній публічній службі, якими є такі: особливі 
вимоги до кандидатів, які приймаються на службу до мілітаризованих 
формувань (підвищені вимоги до освітнього рівня, моральних якостей, фізичної 
підготовки й стану здоров’я, а також обмеження, пов’язані з прийомом на 
службу та її проходженням); спеціальний порядок призначення на посади 
(призначення за наказом, призначення за результатами конкурсу, призначення 
на підставі укладення контракту); воєнізований характер, що характеризується 
суворою ієрархічністю, єдиноначальністю та поєднується з вимогою 
безумовної обов’язковості виконання наказів, суворою регламентацією всієї 
діяльності статутами, положеннями, спеціальними дисциплінарними вимогами, 
наявністю в системі служби спеціальних звань і класних чинів; спрямоване 
сприяння державою у виконанні завдань і функцій захисту національної 
безпеки як від зовнішніх, так і він внутрішніх загроз; спеціальні умови 
проходження служби (служба у святкові й вихідні дні, позмінно, служба з 
нерівномірним графіком, у нічний час); обов’язок службовця виконувати 
покладені на нього завдання щодо захисту прав і свобод людини, попередження 
та розкриття злочину, захисту інтересів держави не лише в робочий, а й у 
позаробочий час; особливий правовий статус співробітників і вимоги до їх 
професійної підготовки, зумовлені необхідністю чіткого й неухильного 
виконання законів та особливим порядком притягнення їх до відповідальності; 
особливий характер служби (постійний ризиковий характер несення служби, 
постійна загроза для власного життя та здоров’я, життя й здоров’я близьких і 
рідних службовця); надане законом право на застосування заходів державного 
примусу (адміністративний і кримінально-процесуальний примус, поліцейські 
превентивні заходи та заходи примусу (застосування фізичної сили, 
спеціальних засобів і вогнепальної зброї)); право застосування специфічних 
форм і методів (оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної, 
адміністративної, охоронної діяльності) та спеціальних принципів службової 
діяльності (безперервності служби, законності, конспірації, поєднання гласних і 
негласних слідчих (розшукових) дій); спеціальні гарантії правового й 
соціального захисту співробітників, у тому числі особливий пільговий порядок 
обчислення строків служби та призначення пенсій. 

7. Обґрунтовано, що чітке та законодавчо закріплене розмежування 
політичного й адміністративного рівнів системи державного управління в 
Україні дасть змогу, з одного боку, зменшити рівень політизації службових 
правовідносин, а з іншого – підвищити рівень національної безпеки держави 
через застосування якості підготовки й реалізації управлінських рішень, 
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всебічне запровадження ідеї «державного менеджменту» (насамперед 
маркетингової орієнтації системи державного управління на потреби громадян), 
розвиток конкурентних відносин між державним і приватним секторами, 
децентралізацію як засіб розвитку самоврядної парадигми управління та 
креативного мислення. Аргументовано, що неухильне дотримання політичної 
нейтральності державного службовця є одним із факторів, який впливає на 
стабільність функціонування інституту державної служби, службових 
правовідносин та зміцнення сфери національної безпеки держави. У цьому 
контексті доведено, що ефективність державної служби, в основі якої лежать 
службові правовідносини, залежить від збалансованості й оптимізації 
політично-адміністративної взаємодії політиків і державних службовців, від їх 
відносин стосовно влади та управління. Чим кращим є рівень збалансованості 
та оптимізації політично-адміністративної взаємодії, тим вищим є рівень 
національної безпеки України. При цьому «політична» служба є видом 
публічної служби поряд із державною службою, службою в органах місцевого 
самоврядування. Політичний діяч (політик) є суб’єктом у функціонуванні 
механізму держави, який стосується формування політики держави від 
розроблення ідеології до впровадження стратегії й тактики, вибору векторів 
розвитку держави. Натомість державний діяч (службовець) – це особа, яка діє 
винятково в межах чинного законодавства та реалізовує функції й завдання 
держави, стратегію та вектори, визначені політичними програмами й 
політиками. Акцентовано на тому, що реальна деполітизація публічної служби, 
особливо мілітаризованих формувань, дасть змогу державним службовцям 
якісно, на професійній основі виконувати завдання й функції держави, 
гарантуватиме стійкість і стабільність службових правовідносин у сфері 
національної безпеки держави, покращення добробуту суспільства й силу 
держави, бездоганність та ефективність управлінської діяльності, її 
незалежність від можливих політичних змін. Розкрито значення поняття 
«повноваження державного політичного діяча» як сукупності прав та 
обов’язків, споріднених між собою за функціональною ознакою. Залежно від 
виконуваних функцій систематизовано повноваження державного політичного 
діяча представницького, адміністративного та політичного характерів. 

8. Доведено, що діяльність із формування позитивного іміджу суб’єктів 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України належить до 
предмета адміністративного права, оскільки становить суспільні відносини, що 
виникають із метою реалізації й захисту прав громадян, створення нормальних 
умов для функціонування громадянського суспільства та держави. Метод 
переконання та імідж співвідносяться між собою як діяльність і наслідки такої 
діяльності, як процес і результат. В основі формування позитивного іміджу 
України лежить дієва система національної безпеки нашої держави, яка 
спирається на внутрішню консолідацію, кардинальні реформи та зовнішню 
підтримку України. Розкрито значення іміджу суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України як цілеспрямовано 
сформованого образу, враження, уявлення щодо окремого службовця (його 
зовнішнього вигляду, мови, темпераменту, інтелекту, характеру дій, вчинків), 
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державного органу влади загалом, якості виконуваних професійних завдань, 
функцій, які формуються під впливом застосовуваних виховних, 
роз’яснювальних і заохочувальних методів, спрямованих на формування у 
громадян розуміння необхідності чіткого виконання законів та інших правових 
актів із метою популяризації, створення позитивного стереотипу в масовій 
свідомості. Громадяни у відносинах із владою є споживачами послуг. 
Поліпшення якості надання послуг громадянам сприятиме підвищенню рівня їх 
довіри до суб’єктів службових правовідносин у сфері національної безпеки 
держави. Сформульовано пропозиції щодо особливостей формування 
позитивного іміджу службових осіб органів державної влади, їх установ, надано 
визначення та наведено структуру іміджу службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України. 

9. Розроблено механізм зниження ризику в діяльності суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України, який включає комплекс 
технічних, організаційних, адміністративних, економічних, правових та 
управлінських методів, що спрямовані на зниження ступеня ризику, 
забезпечення особистої безпеки всіх учасників цієї діяльності. Кожний елемент 
у цьому механізмі перебуває в нерозривному зв’язку з іншими та забезпечує 
зниження ризику в діяльності службових осіб сфери національної безпеки 
України. Надання пріоритету одному з елементів і нехтування іншими 
призводить до збільшення рівня ризику в діяльності службових осіб сфери 
національної безпеки України. 

10. Надано визначення професійної деформації суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України як негативного 
викривлення морально-психологічних рис характеру, структури особистості та 
результатів професійної діяльності державних службовців, їх службових і 
позаслужбових відносин у колективі, що виникають під час виконання ними 
службових обов’язків. Профілактика цієї деформації можлива лише тоді, коли в 
посадовця сформована допустима межа професійної деформації, за якою 
починається професійна деградація особистості, протиправний характер 
поведінки. Серед основних напрямів профілактики професійної деформації 
суб’єктів службових правовідносин у сфері національної безпеки держави 
виокремлюються такі: забезпечення належних економічних умов 
функціонування, соціальна й правова захищеність службовців; забезпечення 
належного матеріально-технічного оснащення їх роботи, систематичне 
підвищення кваліфікації та професіоналізму; поліпшення зворотного зв’язку з 
громадськістю (формування позитивного іміджу державної служби та 
престижності роботи в органах державної влади й місцевого самоврядування). 
Ці, а також інші питання вимагають подальшого доктринального дослідження, 
оскільки запобігання професійній деформації суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України сьогодні переросло межі 
вузьковідомчої проблеми, від вирішення якої залежать громадська злагода 
громадян, публічний порядок, громадянський мир і національна безпека 
держави. На основі комплексного й системного підходів запропоновано 
розробити єдину концепцію протидії професійній деформації, вироблення 
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правових заходів запобігання та корекції її проявів, упровадження у практичну 
діяльність органів державної влади та мілітаризованих органів. 

11. Сформульовано дефініцію громадського контролю службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України як різновиду контролю, 
системи відносин громадянського суспільства з державою, що ґрунтується на 
підзвітності органів публічної адміністрації недержавним структурам та 
окремим особам (громадським організаціям, пересічним громадянам, 
аналітичним центрам, засобам масової інформації тощо), сукупність дій 
недержавних структур, окремих осіб, що здійснюються на диспозитивних 
засадах, наслідки яких мають рекомендаційний характер та полягають у 
перевірці законності діяльності публічної адміністрації, стану дотримання прав, 
свобод, інтересів фізичних і юридичних осіб під час виконання своїх 
повноважень у сфері національної безпеки України. Громадський контроль за 
діяльністю суб’єктів службових правовідносин у сфері національної безпеки 
України необхідно поділити на зовнішній і внутрішній. До суб’єктів 
зовнішнього громадського контролю можна віднести політичні партії, 
громадські організації, громадян (лідерів думок), засоби масової інформації, а 
до суб’єктів внутрішнього громадського контролю – профспілки, громадські 
ради, громадські об’єднання, мобільні групи, окремих громадян, які за 
професійною належністю раніше працювали та добре обізнані про особливості 
об’єкта контролю. Сформульовано рекомендації щодо здійснення громадського 
контролю над сектором безпеки й оборони, охарактеризовано форми такого 
контролю та запропоновано внести відповідні зміни й доповнення до чинного 
законодавства. 

По-перше, констатовано, що громадський контроль службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України допомагає окремому 
працівнику захищати права й інтереси та загалом підтримувати належну роботу 
всієї владної структури. Громада може відстежувати й покращувати власні дії, 
що забезпечуватиме належну реалізацію прав та інтересів людини. Таким 
чином, громадський контроль сприяє таким питанням: 1) підвищенню 
відкритості та прозорості функціонування службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України, органів державної влади й органів місцевого 
самоврядування загалом; 2) визнанню, забезпеченню та захисту основних прав і 
свобод людини й громадянина; 3) підвищенню рівня участі громадян і їх 
об’єднань в управлінні державними справами, місцевому самоврядуванні та 
прийнятті рішень суб’єктами службових правовідносин у сфері національної 
безпеки України, що мають суспільне значення; 4) реалізації суспільних 
ініціатив, спрямованих на захист суспільних інтересів; 5) підвищенню рівня 
довіри громадян до службових правовідносин у сфері національної безпеки 
України та діяльності органів державної влади й органів місцевого 
самоврядування загалом; 6) забезпеченню зворотного зв’язку між суб’єктами 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України, а також 
державою та суспільством, попередженню соціальних конфліктів і їх 
вирішенню; 7) формуванню та розвитку громадянської правосвідомості; 
8) залученню населення у процес протидії корупції у службових 
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правовідносинах у сфері національної безпеки України; 9) поліпшенню 
ефективності службових правовідносин у сфері національної безпеки України, 
органів державної влади й органів місцевого самоврядування; 10) зниженню 
ризиків прийняття та реалізації суб’єктами службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України протиправних рішень та/або рішень, що 
суперечать суспільним інтересам. 

По-друге, з’ясовано, що ігнорування громадського контролю службових 
правовідносин сектору національної безпеки й оборони, правоохоронних 
органів може призвести до втрати суспільством важелів впливу на владу, 
грубого порушення прав і свобод громадян, свавілля правоохоронних органів, 
їх політизації та обслуговування певних політико-олігархічних кланів, втрати 
незалежності функціонування судової системи та її прямої залежності від 
виконавчої гілки влади. Зазначені чинники є дестабілізуючими факторами 
погіршення національної безпеки України та можуть призвести до втрати 
національних інтересів, порушення територіальної цілісності держави. 

По-третє, наголошено на тому, що суб’єктами громадського контролю 
поліції, судів, інших органів влади можуть бути громадяни та їх об’єднання 
(громадські організації, професійні й творчі спілки, організації роботодавців, 
благодійні релігійні організації, недержавні засоби масової інформації, інші 
непідприємницькі товариства та установи), а також іноземці, які на законних 
підставах перебувають у країні. Запропоновано доповнити п. 1 ст. 10 Закону 
України «Про національну безпеку України» таким положенням: «Суб’єктами 
громадського контролю за сферою національної безпеки України є громадяни 
України, громадські організації, професійні та творчі спілки, організації 
роботодавців, благодійні, громадські фонди, центри, колективи експертів, які 
здійснюють захист прав і свобод громадян, задовольняють їхні політичні, 
економічні, соціальні, культурні інтереси та утворені відповідно до Конституції 
й законів України, статутних положень, а також засоби масової інформації, 
іноземці, які на законних підставах перебувають у країні». Пункт 1 чинного 
закону необхідно вважати пп. 1.1. Варто доповнити п. 2 ст. 10 Закону України 
«Про національну безпеку України» пп. 5 такого змісту: «Громадяни України 
мають право залучатися до розгляду скарг на дії посадових осіб органів 
державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, 
розповсюджувати серед громадян правову інформацію, надавати правову 
допомогу та здійснювати правовий супровід. Правовий захист порушених прав 
відбувається шляхом подання позовів до суду». 

По-четверте, розглянуто чотири форми громадського контролю службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України й інструменти їх реалізації 
та на підставі контент-аналізу наукових джерел і чинного законодавства 
виокремлено п’яту форму громадського контролю службових правовідносин у 
сфері національної безпеки України – правовий захист порушених прав, а 
також запропоновано й охарактеризовано основні інструменти її реалізації 
(подання позовів до суду щодо призупинення або скасування дії рішень 
об’єктів громадського контролю, що суперечить закону та/або суспільним 
інтересам; залучення громадян до розгляду скарг на дії посадових осіб органів 
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державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів; 
депутатські звернення; написання й розповсюдження серед громадян брошур, 
інших матеріалів щодо механізмів відстоювання своїх прав у суді, у відносинах 
із чиновниками, надання безкоштовної правової допомоги тощо). 

12. Встановлено, що, окрім використання всієї сукупності юридичних 
засобів щодо протидії корупції, здійснення громадського контролю та 
формування позитивного іміджу суб’єктів службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України є досить дієвими заходами щодо попередження 
вчинення корупційних діянь. Також для запобігання корупції пропонується на 
базі Національного антикорупційного бюро України створити управління 
внутрішніх розслідувань із числа спеціально навчених детективів, які 
впроваджуватимуться в мілітаризовані структури з метою прихованого 
здійснення розвідувальної діяльності, спрямованої на виявлення корупційних 
діянь та притягнення винних до відповідальності. 

13. Встановлено, що оскільки чинне вітчизняне законодавство про публічну 
службу є численним, несистематизованим і некодифікованим, його більшість 
становлять підзаконні нормативні акти, то з метою усунення цих недоліків 
необхідно на основі проведеного аналізу наукових джерел, нормативно-
правової бази розробити та прийняти Кодекс про публічну службу, адже 
фрагментарними змінами забезпечити успішне функціонування службових 
правовідносин у діяльності органів державної влади й місцевого 
самоврядування вкрай важко. Визначено, що в запропонованому кодексі 
необхідно системно урегулювати службові правовідносини як цивільної, так і 
мілітаризованої служб. Запропоновано структуру цього кодексу як єдиного 
законодавчого акта, який передбачатиме такі основоположні засади публічної 
служби, як поняття, особливості, види, принципи публічної служби; поняття та 
види публічних службовців; способи вступу на публічну службу; основи 
проходження публічної служби, атестації публічних службовців, службової 
кар’єри, ротації; основні підстави припинення публічної служби; 
відповідальність та заохочення публічних службовців тощо. У Кодексі про 
публічну службу необхідно врегулювати службові правовідносини цивільної, 
спеціалізованої та мілітаризованої служб як окремих видів. Службові 
правовідносини мілітаризованих формувань як особливий вид публічної 
служби повинні передбачати врегулювання таких питань, які відрізняються від 
загальних засад цивільної служби, зокрема щодо особливостей підбору 
кандидатів, спеціальної перевірки, призначення на посаду, атестації 
працівників, навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, 
переміщення по службі, заміщення посад, формування проведення оцінки 
праці, процесу організації робочого часу й часу відпочинку, просування по 
службі у процесі функціонування кадрів управління за межами цих органів 
(зовнішньоорганізаційна діяльність публічних службовців із надання сервісних 
послуг фізичним і юридичним особам), припинення публічної служби (варто 
закріпити вичерпний перелік підстав для звільнення публічного службовця, 
розмежувати позбавлення статусу службовця, звільнення з посади публічної 
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служби за рішенням органу адміністрації та звільнення з посади публічної 
служби за власним бажанням службовця, а також відставку вищих службовців). 

14. З’ясовано, що запровадження міжнародного досвіду в діяльність 
публічних органів України, їх службові правовідносини у сфері національної 
безпеки України вимагає виваженого втілення у практику діяльності з 
урахуванням історичних і національних особливостей, ментальності, 
територіальної специфіки тощо. Урахування зарубіжного досвіду 
законодавчого механізму «політичного призначення» на чиновницькі посади є 
ефективним засобом протидії політичній корупції та надмірній політизації 
публічних органів влади, що має наслідком призначення не за професійними 
критеріями, а за ознаками політичної або особистої відданості, що в підсумку 
негативно впливає на службові правовідносини у сфері національної безпеки 
України. 

15. Запропоновано з метою вдосконалення службових правовідносин у 
сфері національної безпеки України та формування якісного державного 
апарату, виключення політичного впливу, належного забезпечення публічної 
безпеки й порядку та її складника – національної безпеки держави – внести 
відповідні зміни й доповнення до законодавчого забезпечення службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України. У цьому контексті 
найбільш значущими є такі пропозиції: 

а) Верховній Раді України: 
− розглянути проект Закону України «Про публічний порядок», 

прийняття якого сприятиме впорядкуванню службових правовідносин у сфері 
публічної безпеки як важливого складника національної безпеки України; 

− з метою деполітизації та політичної нейтральності поліції, 
розмежування повноважень міністра внутрішніх справ України, його 
заступників як політичних діячів внести зміни й доповнення до Закону України 
«Про Національну поліцію» для виключення впливу та безпосереднього 
втручання зазначених осіб в оперативно-службову, процесуальну й кадрову 
функцію та надати це право винятково голові Національної поліції України як 
державному чиновнику й керівнику державної служби в Національній поліції 
України; 

б) Кабінету Міністрів України спільно із зацікавленими міністерствами та 
відомствами розробити й подати до Верховної Ради України проект Закону 
України «Про охорону публічного порядку»; 

в) керівництву Міністерства внутрішніх справ України та Національної 
поліції України: 

− розробити нову організаційно-штатну структуру департаменту 
превентивної діяльності, яка повинна охоплювати роботу всіх напрямів 
діяльності поліції з огляду на завдання й функції департаменту на всіх рівнях; 

− розробити новий Статут патрульної служби поліції з урахуванням 
змін, що відбулися в організаційно-функціональній і структурній побудові 
поліції та Міністерства внутрішніх справ України; 
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− прийняти наказ Міністерства внутрішніх справ України, що 
регламентуватиме діяльність груп реагування патрульної поліції, визначити їх 
правовий статус, завдання та функції, організаційну структуру, критерії 
оцінювання результатів діяльності тощо; 

− внести зміни до Наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про 
затвердження Положення про патрульну службу МВС» від 2 липня 2015 р. 
№ 769, Наказу Національної поліції України «Про затвердження Положення 
про Департамент патрульної поліції» від 6 листопада 2015 р. № 73 щодо 
перепідпорядкування патрульної поліції керівникам територіальних органів 
поліції, при цьому відбудеться реальне здійснення задекларованого принципу 
децентралізації та розширення повноважень базових органів поліції на місцях; 

− відновити незаконно ліквідований статус юридичних осіб міських і 
районних відділів поліції; 

− відновити конвойну службу в низових органах поліції, оскільки 
функція конвоювання залишилася, а виконувати її немає кому; 

г) голові Національної поліції України: 
− переглянути програми підготовки поліцейських, внести суттєві зміни 

до програм їх підготовки, правильно поєднати зарубіжні тренінги з 
вітчизняними методиками навчання (щоб вони складали до 50% вітчизняних 
методик навчання), переглянути викладацький склад у закладах, які 
здійснюють професійну підготовку поліцейських, залучити замість цивільних 
осіб викладачів-практиків, які мають наукові ступені та вчені звання, досвід 
викладацької й практичної роботи в органах поліції; 

− збільшити строк навчання патрульних до 6 місяців та обов’язково 
передбачити в цих навчальних планах не менше 1-1,5 місяця практичного 
стажування в підрозділах за місцем майбутньої служби, а слідчим, 
оперуповноваженим, дільничним офіцерам поліції, які вперше проходять 
навчання, – збільшити строк навчання до 9-10 місяців; 

− виключити двовладдя в забезпеченні навчального процесу в 
початкових школах поліції, оскільки сьогодні роль начальника школи 
обмежується повноваженнями матеріально-побутового характеру та 
забезпеченням пропускного режиму. Наявний конфлікт (через різні джерела 
фінансування) не сприяє ефективному та якісному навчальному процесу 
поліцейських, оскільки від цього страждає спільна справа – якісна підготовка 
поліцейських і публічний порядок. 

16. З метою вдосконалення службових правовідносин мілітаризованих 
формувань, підвищення рівня соціально-правового захисту 
військовослужбовців надано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до 
чинного законодавства, зокрема: 

− викласти ч. 1 ст. 76 Закону України «Про Національну поліцію» в 
такій редакції: «Поліцейські, які мають спеціальні звання молодшого складу 
поліції, перебувають на службі до досягнення ними 45-річного віку»; 

− викласти п. 1 ч. 2 ст. 76 Закону України «Про Національну поліцію» в 
такій редакції: «до підполковників поліції включно – 45 років»; 
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− доповнити ч. 1 ст. 77 Закону України «Про Національну поліцію» п. 1 
такого змісту: «у зв’язку з вислугою років»; 

− викласти ч. 1 ст. 78 Закону України «Про Національну поліцію» в 
такій редакції: «Стаж служби в поліції дає право на пенсійне забезпечення, 
встановлення поліцейському надбавки за вислугу років, надання додаткової 
оплачуваної відпустки»; 

− викласти п. 3 ч. 2 ст. 51 Закону України «Про Національну поліцію» в 
такій редакції: «Два представники громадськості, рекомендовані 
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини із числа осіб, які мають 
бездоганну репутацію, досвід роботи у правоохоронних структурах, 
правозахисних організаціях, високі професійні та моральні якості, суспільний 
авторитет»; 

− викласти п. 4 ч. 3 ст. 51 Закону України «Про Національну поліцію» в 
такій редакції: «Два представники громадськості, обрані відповідною обласною 
радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Київською міською 
радою, Севастопольською міською радою із числа осіб, які мають бездоганну 
репутацію, досвід роботи у правоохоронних органах, правозахисних 
організаціях, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет»; 

− доповнити абз. 3 ч. 9 ст. 51 Закону України «Про Національну 
поліцію» положенням такого змісту: «Засідання комісії в обов’язковому 
порядку проводяться з процедурою відеофіксації, про що робиться відповідна 
відмітка у протоколі»; 

− виключити п. 7 ч. 1 ст. 16 Закону України «Про національну поліцію»; 
− викласти ч. 5 ст. 15 Закону України «Про Національну поліцію» в 

такій редакції: «Керівники територіальних органів поліції призначаються на 
посади та звільняються з посад керівником поліції»; 

− доповнити ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» ч. 14 
такого змісту: «Особа, яка застосувала зброю з порушенням чинного 
законодавства, несе персональну відповідальність. Керівники не несуть 
дисциплінарну відповідальність за неправомірне застосування зброї своїми 
підлеглими, якщо це не пов’язано з порушенням статутів»; 

− викласти ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» у такій редакції: 
«Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен 
перевищувати 90% відповідних сум грошового забезпечення. Встановити 
пенсію для осіб, які під час проходження служби брали участь у ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом 
порядку до категорії 1, у розмірі 100%, а для осіб, які віднесені в установленому 
законом порядку до категорії 2, – 95%». 

17. З метою унеможливлення політизації процесу добору кандидатів на 
службу до органів поліції, дотримання принципу політичної нейтральності 
запропоновано доповнити Закон України «Про державну службу» окремим 
розділом «Про статус державного політичного діяча», у якому необхідно 
передбачити перелік державних політичних діячів, їх адміністративно-правовий 
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статус, алгоритм призначення та звільнення з посади, перелік вимог до 
кандидатів на зайняття таких посад, умови проходження служби, загальну 
компетенцію й повноваження (у тому числі дискреційні), питання їх 
відповідальності. При цьому необхідно визначити та закріпити політичні, 
адміністративні та патронатні посади з метою максимального зменшення 
політичного впливу на діяльність публічних службовців і їх службові 
правовідносини; визначити основні форми й методи політико-адміністративної 
взаємодії державних політичних діячів і державних службовців, що сприятиме 
ефективному функціонуванню державного апарату та службових 
правовідносин, підвищенню рівня національної безпеки України. 

З метою виключення квотного принципу призначення членів комісії 
(Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, 
міністерств), забезпечення об’єктивності, політичної нейтральності членів 
конкурсної комісії запропоновано викласти ч. 4 ст. 5 Закону України «Про 
запобігання корупції», ч. 2 ст. 11 Закону України «Про державне бюро 
розслідувань», ч. 2 ст. 7 Закону України «Про Національне антикорупційне 
бюро України» щодо формування конкурсної комісії в такій редакції: «До 
складу конкурсної комісії входять не менше чотирьох науковців, а також не 
менше трьох експертів у відповідній сфері, представник виборного органу 
первинної профспілкової організації (за наявності), чотири особи, 
запропоновані громадськими об’єднаннями, які мають досвід роботи у сфері 
запобігання корупції та відбираються в порядку, визначеному Положенням про 
конкурс, та один представник міністерства або організації, які проводять 
конкурс». 

З метою узгодження структури Служби безпеки України з її завданнями та 
функціями, а також уникнення дублювання запропоновано внести такі зміни до 
законодавства: 

а) викласти ч. 2 ст. 2 Закону України «Про Службу безпеки України» в такій 
редакції: «До завдань Служби безпеки України також входить попередження, 
виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру й безпеки людства, 
тероризму, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам 
України»; 

б) викласти ч. 1 ст. 10 Закону України «Про Службу безпеки України» в 
такій редакції: «Центральне управління Служби безпеки України відповідає за 
стан державної безпеки, координує та контролює діяльність інших органів 
Служби безпеки України. До його складу входять Апарат Голови Служби 
безпеки України та підрозділи контррозвідки, військової контррозвідки, 
контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної 
безпеки, захисту національної державності, інформаційно-аналітичний, 
оперативно-технічний, оперативного документування, слідчий, зв’язку, щодо 
роботи з особовим складом, адміністративно-господарський, фінансовий, 
військово-медичний та інші згідно з організаційною структурою Служби 
безпеки України». 
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Також запропоновано розробити та прийняти в установленому порядку 
Дисциплінарний статут Служби безпеки України на прикладі дисциплінарних 
статутів інших правоохоронних органів України. 

З метою виключення впливу політичних діячів на військовослужбовців, їх 
службово-бойову діяльність запропоновано доповнити Закон України «Про 
Збройні Сили України» ст. 8-1 «Повноваження міністра оборони, першого 
заступника та заступників як цивільних осіб», що матиме такий зміст: 

«1. Міністр оборони України: 
1) здійснює військово-політичне керівництво Збройними Силами України, 

забезпечує формування державної політики у Збройних Силах України, а також 
політичних і стратегічних цілей у сфері оборони, принципів та напрямів 
розвитку Збройних Сил України; 

2) організовує діяльність, спрямовану на всебічне забезпечення 
життєдіяльності Збройних Сил України, їх функціонування та розвиток у межах 
виконання основних завдань державної політики у сфері оборони; 

3) забезпечує нормативно-правове регулювання діяльності Збройних Сил 
України, погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені 
Міністерством Збройних Сил України проекти законів, актів Кабінету 
Міністрів України з питань діяльності Збройних Сил України; 

4) затверджує стратегічні програми діяльності та визначає пріоритетні 
напрями роботи Збройних Сил України, шляхи виконання покладених на них 
завдань, затверджує плани їх роботи; 

5) забезпечує виконання міжнародних договорів України, що належать до 
сфер діяльності Збройних Сил України; 

6) забезпечує ведення та використання баз (банків) даних, визначає порядок 
обміну інформацією між структурними підрозділами Збройних Сил України та 
іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується й координується Кабінетом Міністрів України через міністра 
оборони України; 

7) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним 
розпорядником яких є Міністерство оборони України; 

8) визначає обов’язки першого заступника та заступників. 
2. Перший заступник міністра оборони України забезпечує виконання 

завдань і доручень міністра оборони України в межах закону та визначених 
посадових обов’язків, за відсутності міністра оборони України виконує його 
обов’язки. 

3. Заступники міністра оборони України забезпечують виконання завдань і 
доручень міністра оборони України, першого заступника міністра оборони 
України в межах закону та визначених посадових обов’язків». 
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АНОТАЦІЇ 
 
Столбовий В.М. Службові правовідносини у сфері національної 

безпеки України. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2019. 

Дисертацію присвячено аналізу службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України. Визначено поняття, правову природу та ознаки 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України. Виділено 
критерії та здійснено класифікацію елементів і піделементів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України, розкрито їх 
взаємозв’язок. Узагальнено принципи адміністративно-правового забезпечення 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України. Проведено 
історико-правовий огляд становлення й розвитку службових правовідносин у 
сфері національної безпеки України. Визначено сутність та елементи 
службових правовідносин у сфері національної безпеки України, обґрунтовано 
їх підгалузевий характер, визначено роль і місце в системі адміністративного 
права. 

Розкрито класифікацію суб’єктів службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України в сучасній адміністративно-правовій парадигмі. 
Охарактеризовано загальних суб’єктів службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України. Визначено специфіку й особливості 
мілітаризованих формувань як спеціальних суб’єктів службових правовідносин 
у сфері національної безпеки України. 

Досліджено нормативно-правове забезпечення службових правовідносин 
у сфері національної безпеки України, сформульовано обґрунтовані пропозиції 
та рекомендації, спрямовані на вдосконалення їх правового регулювання й 
практики застосування, наведено можливі шляхи вдосконалення їх нормативної 
визначеності. Окреслено основні напрями запобігання політизації службових 
правовідносин у діяльності державного апарату у сфері національної безпеки 
України. Досліджено адміністративно-правову природу іміджу службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України та запропоновано шляхи 
формування їх позитивного іміджу. Розкрито механізм зниження ризику в 
діяльності службових осіб у сфері національної безпеки України. З’ясовано 
сутність професійної деформації суб’єктів службових правовідносин сфери 
національної безпеки України та запропоновано рекомендації щодо запобігання 
цьому явищу. 

Досліджено роль службових правовідносин у забезпеченні публічного 
порядку як складової частини національної безпеки України. Охарактеризовано 
протидію корупції в діяльності службовців у сфері національної безпеки 
України. Досліджено громадський контроль за діяльністю суб’єктів службових 
правовідносин у сфері національної безпеки України, визначено його види та 
форми. Запропоновано шляхи вдосконалення службових правовідносин у сфері 
національної безпеки України з урахуванням міжнародного досвіду. 
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Ключові слова: види, елементи службових правовідносин, класифікація, 
мілітаризовані формування, публічна служба, сектор безпеки й оборони, 
службові правовідносини, спеціалізована публічна служба, суб’єкти службових 
правовідносин сфери національної безпеки України, сфера національної безпеки 
України, функціонування, цивільна публічна служба. 

 
Столбовой В.Н. Служебные правоотношения в сфере национальной 

безопасности Украины. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2019. 

Диссертация посвящена анализу служебных правоотношений в сфере 
национальной безопасности Украины. Определено понятие, правовая природа и 
признаки служебных правоотношений в сфере национальной безопасности 
Украины. Выделены критерии и осуществлена классификация элементов и 
подэлементов служебных правоотношений в сфере национальной безопасности 
Украины, раскрыта их взаимосвязь. Обобщены принципы административно-
правового обеспечения служебных правоотношений в сфере национальной 
безопасности Украины. Проведен историко-правовой обзор становления и 
развития служебных правоотношений в сфере национальной безопасности 
Украины. Определена сущность и элементы служебных правоотношений в 
сфере национальной безопасности Украины, обоснован их подотраслевой 
характер, определены роль и место в системе административного права. 

Раскрыта классификация субъектов служебных правоотношений в сфере 
национальной безопасности Украины в современной административно-
правовой парадигме. Охарактеризованы общие субъекты служебных 
правоотношений в сфере национальной безопасности Украины. Определена 
специфика и особенности милитаризованных формирований как специальных 
субъектов служебных правоотношений в сфере национальной безопасности 
Украины. 

Исследовано нормативно-правовое обеспечение служебных 
правоотношений в сфере национальной безопасности Украины, 
сформулированы обоснованные предложения и рекомендации, направленные 
на совершенствование их правового регулирования и практики применения, 
приведены возможные пути совершенствования их нормативной 
определенности. Очерчены основные направления предотвращения 
политизации служебных правоотношений в деятельности государственного 
аппарата в сфере национальной безопасности Украины. Исследована 
административно-правовая природа имиджа служебных правоотношений в 
сфере национальной безопасности Украины и предложены пути формирования 
их положительного имиджа. Раскрыт механизм снижения риска в деятельности 
должностных лиц в сфере национальной безопасности Украины. Выяснена 
сущность профессиональной деформации субъектов служебных 
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правоотношений сферы национальной безопасности Украины и предложены 
рекомендации по предотвращению этого явления. 

Исследованы служебные правоотношения в обеспечении общественного 
порядка как составляющей национальной безопасности Украины. 
Охарактеризовано противодействие коррупции в деятельности служащих в 
сфере национальной безопасности Украины. Исследован общественный 
контроль за деятельностью субъектов служебных правоотношений в сфере 
национальной безопасности Украины, определены его виды и формы. 
Предложены пути совершенствования служебных правоотношений в сфере 
национальной безопасности Украины с учетом международного опыта. 

Ключевые слова: виды, гражданская публичная служба, классификация, 
милитаризованные формирования, публичная служба, сектор безопасности и 
обороны, служебные правоотношения, специализированная публичная служба, 
субъекты служебных правоотношений сферы национальной безопасности 
Украины, сфера национальной безопасности Украины, функционирование, 
элементы служебных правоотношений. 

 
Stolbovyi V.M. Service relationships in the sphere of national security of 

Ukraine. – Manuscript. 
Thesis for obtaining a doctor’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 
Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

The dissertation is devoted to the analysis of service relationships in the sphere 
of national security of Ukraine. The concept, legal nature and features of service 
relationships in the sphere of national security of Ukraine are defined. The criteria 
and classification of elements and sub-elements of service relationships in the sphere 
of national security are distinguished, their connection is disclosed. The principles of 
administrative and legal support of service relationships in the sphere of national 
security of Ukraine are generalized. The historical and legal review of formation and 
development of service relationships in the sphere of national security of Ukraine is 
conducted. The essence and elements of service relationships in the sphere of national 
security are determined and substantiated, their role and place in the system of 
administrative law are defined. 

The classification of subjects of service relationships in the sphere of national 
security of Ukraine in the modern administrative-legal paradigm is revealed. The 
general subjects of service relationships in the sphere of national security of Ukraine 
are described. Specifics and peculiarities of militarized formations as special subjects 
in the sphere of national security are determined. 

The legal and regulatory framework of service relationships in the sphere of 
national security of Ukraine is explored, the substantiated proposals and 
recommendations aimed at improving their legal regulation and application practices 
are developed, and possible ways of improving their normative determination are 
outlined. The main directions of preventing service relationships politicization in the 
state apparatus in the sphere of national security of Ukraine are outlined. The 
administrative and legal nature of the image of service relationships in the sphere of 
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national security of Ukraine is investigated and ways of promoting their positive 
image are proposed. The mechanism of risk reduction within the activity of civil 
servants in the sphere of national security of Ukraine is disclosed. The essence of 
professional deformation is determined and recommendations for preventing 
professional deformation of the subjects of service relationships in the sphere of 
national security of Ukraine are suggested. 

The service relationships in ensuring public order as a component of national 
security of Ukraine are investigated. The fight against corruption in the activity of 
civil servants in the sphere of national security of Ukraine is characterized. Public 
control over the activity of subjects of service relationships in the sphere of national 
security of Ukraine is investigated, its types and forms are determined. The ways of 
improving service relationships in the sphere of national security of Ukraine are 
developed, taking into account the international experience. 

Key words: civil service, classification, elements of official legal relations,  
militarized formations, public service, security and defense sector, service 
relationships, specialized public service, sphere of national security of Ukraine, 
subjects of service relationships in the sphere of national security of Ukraine, types, 

functioning.
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