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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Основною метою здійснення адміністративної 

реформи, що триває в Україні, є створення дієвого механізму публічного 

управління, результативність якого визначається у т. ч. ефективністю 

діяльності публічної служби. Ефективність діяльності публічних службовців, 

спрямованої на реалізацію функцій держави, безпосередньо залежить від 

адекватного забезпечення правового регулювання їх статусу. При цьому стан 

правового регулювання сфери публічної служби характеризується 

надзвичайною розгалуженістю системи нормативно-правових актів, що 

ускладнює їх застосування.  

Оптимізація системи правового регулювання публічної служби одним із 

напрямів має створення ефективного механізму гарантування захисту прав та 

законних інтересів службовців, а також осіб, які претендують на зайняття 

вакантних посад у відповідних органах публічної адміністрації. Однією з таких 

гарантій є удосконалення адміністративного судочинства та забезпечення 

ефективності його правозахисних функцій. Адміністративне судочинство є тією 

процесуальною гарантією захисту та належної реалізації прав публічних 

службовців, ефективність якого дозволяє забезпечити стабільний розвиток 

всього механізму публічного управління, сприяє розбудові правової та 

демократичної держави.  

За даними Єдиного реєстру судових рішень України у 2016 р. Запорізьким 

окружним адміністративним судом розглянуто 328 справ у сфері публічної 

служби, у 2017 р. цей показник майже не змінився (318 справ). Подібна 

ситуація спостерігається в інших регіонах України, що свідчить про те, що, не 

зважаючи на оновлення системи законодавства з питань публічної служби, 

недосконалим є його застосування, що вимагає підвищення ефективності 

вирішення публічно-правових спорів з врахуванням європейських стандартів. 

Дослідження адміністративно-правового регулювання різних аспектів 

відносин у сфері публічної служби залишаються актуальною проблематикою, 

до якої неодноразово зверталися у своїх дослідженнях такі вчені-

адміністративісти, як В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, К. К. Афанасьєв, 

О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, Л. Р. Біла-Тіунова, М. Ю. Віхляєв, В. М. Гаращук, 

Є. А. Гетьман, І. П. Голоснічeнко, Н. Л. Губерська, Є. В. Додін, О. Ю. Дрозд, 

Т. Є. Кагановська, Р. А. Калюжний, С. В. Ківалов, Л. П. Коваленко, 

І. Б. Коліушко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, 

О. В. Константій, С. В. Кувакін, С. О. Кузніченко, О. В. Кузьменко, 

Є. В. Курінний, М. В. Лошицький, Д. М. Лук’янець, П. С. Лютіков, 

М. О. Лютікова, Р. С. Мельник, О. І. Миколенко, О. М. Музичук, Н. Р. Нижник, 

Д. В. Приймаченко, С. Г. Стеценко та ін. Окремі питання проходження 

публічної служби піднімалися в межах досліджень з науки трудового права 

такими вченими, як Н. Б. Болотіна, І. В. Зуб, М. І. Іншин, М. М. Клемпарський, 

В. Г. Петров та ін. 

Питання визначення юрисдикції розгляду спорів з у сфері публічної служби 

ставали предметом досліджень в різні часи таких вчених, як В. М. Бевзенко, 
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О. Б. Зеленцов, В. В. Квак, Н. В. Коваленко, Р. С. Куйбіда, П. М. Мельник, 

М. І. Смокович, В. П. Тимощук, М. І. Цуркан та ін.  

Проте з врахуванням оновлення законодавства у сфері адміністративного 

судочинства, збереження значної кількості публічно-правових службових 

спорів зберігається актуальність проведення дослідження, присвяченого 

питанням визначення юрисдикції адміністративного суду щодо вирішення 

відповідної категорії адміністративних справ. 

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

виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2014–2018 рр., комплексних наукових проектів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) і «Дослідження основних 

напрямків реформування законодавства України в контексті глобалізаційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0111U008532). Дисертація виконана в 

межах реалізації Указу Президента України «Про затвердження Національної 

стратегії у сфері прав людини» від 25 серпня 2015 р. № 501/2015, сприяє 

реалізації Антикорупційної стратегії в Україні на 2014–2017 рр., Стратегії 

реформування державного управління України на 2016–2020 рр., затвердженої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474, та 

Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015–2020 рр., схваленої Указом Президента України 

від 20 травня 2015 р. № 276/2015.  

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на основі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних джерел 

встановити особливості визначення юрисдикції адміністративного суду щодо 

вирішення справ у сфері публічної служби. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 

такі основні задачі: 

– визначити поняття публічної служби в Україні, охарактеризувати її 

ознаки та складові елементи;  

– охарактеризувати стан правового регулювання публічної служби в 

Україні; 

– надати визначення поняття спорів у сфері публічної служби, 

класифікувати їх та підстави їх виникнення; 

– узагальнити зарубіжний та міжнародний досвід розгляду спорів у сфері 

публічної служби та визначити перспективи його адаптації до правової системи 

України; 

– охарактеризувати способи вирішення адміністративних спорів у сфері 

публічної служби за чинним законодавством України; 

– встановити критерії визначення юрисдикції адміністративного суду у 

вирішенні спорів у сфері публічної служби; 

– виділити та охарактеризувати особливості розгляду і вирішення 

адміністративних справ, пов’язаних з прийняттям громадян на публічну 

службу, у порядку адміністративного судочинства; 

http://zakon.rada.gov.ua/go/501/2015
http://zakon.rada.gov.ua/go/501/2015
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– охарактеризувати розгляд і вирішення адміністративних справ, що 

виникають під час проходження публічної служби, у порядку 

адміністративного судочинства; 

– з’ясувати особливості розгляду і вирішення адміністративними судами 

спорів, пов’язаних зі звільненням з публічної служби. 

Об’єктом дослідження є адміністративно-процесуальні відносини, що 

виникають у зв’язку із визначенням юрисдикції адміністративних судів з 

розгляду спорів у сфері публічної служби. 

Предметом дослідження є юрисдикція адміністративного суду щодо 

вирішення справ у сфері публічної служби. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання. За допомогою порівняльно-правового 

методу охарактеризовано особливості розгляду спорів у сфері публічної служби 

за законодавством зарубіжних держав, а також визначено правові стандарти 

забезпечення судового захисту прав публічних службовців (підрозділ 2.1). За 

допомогою діалектичного методу визначено поняття, ознаки та види спорів у 

сфері публічної служби, охарактеризовано способи їх вирішення та розгляду 

(підрозділи 1.1, 1.3, 2.3). Шляхом використання таких методів наукового 

пізнання як закони формальної логіки і відповідно таких методів, як індукція і 

дедукція, аналіз і синтез встановлено критерії відмежування юрисдикції 

адміністративних судів з питань розгляду спорів у сфері публічної служби 

(підрозділ 2.2, розділ 3). За допомогою системного методу досліджено 

особливості розгляду адміністративних справ, пов’язаних з прийняттям 

громадян на публічну службу, проходженням публічної служби та звільненням 

з неї, у порядку адміністративного судочинства (розділ 3). Застосування методу 

моделювання дозволило визначити напрями підвищення ефективності 

правового регулювання розгляду спорів у сфері публічної служби у порядку 

адміністративного судочинства (підрозділ 2.3, розділ 3).  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, міжнародно-

правові акти, закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів 

України, інші підзаконні нормативно-правові акти у сфері публічної служби. 

Для розробки пропозицій з удосконалення процедури розгляду 

адміністративних справ у сфері публічної служби використано законодавство 

зарубіжних держав: Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки 

Німеччина, Французької Республіки та інших країн Європейського Союзу. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України за період 2013–2018 рр., інформація 

Єдиного державного реєстру судових рішень України та офіційних 

електронних ресурсів Міністерства юстиції України та інших суб’єктів 

публічного управління. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним з перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних 

наукових досліджень, присвячених визначенню юрисдикції адміністративних 

судів з розгляду та вирішення спорів у сфері публічної служби. У результаті 



4 

дослідження сформульовано низку нових наукових положень, рекомендацій та 

висновків, зокрема: 

уперше:  
– визначено поняття адміністративного спору у сфері публічної служби як 

правового конфлікту між суб’єктом призначення та публічним службовцем (а 

також особою-претендентом на посаду) з приводу реалізації службових прав, 

виконання службових та професійно-етичних обов’язків, забезпечення 

законних інтересів, а також з приводу забезпечення законності нормативно-

правових актів з питань публічної служби, що вирішується у порядку, 

встановленому чинним законодавством;  

– обґрунтовано, що необхідним є нормативно-правове визначення 

процедури розгляду скарги державного службовця та особи-претендента на 

посаду державної служби шляхом встановлення спеціальних строків розгляду 

адміністративної скарги, строків виконання рішень, ухвалених в ході 

проведення планових та позапланових перевірок Національним агентством з 

питань публічної служби;  

– сформульовано дефініцію поняття «публічно-владні управлінські 

функції» як напрямів діяльності суб’єктів владних повноважень (органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного 

права, у т. ч. експертних, медико-соціальних, атестаційних та інших комісій), 

реалізація яких забезпечує надання публічних послуг, задоволення публічного 

інтересу та реалізацію конституційних прав і свобод людини;  

удосконалено: 
– наукові положення щодо визначення порядку застосування медіації у 

процесі вирішенні спорів у сфері публічної служби, при цьому обґрунтовано 

неможливість її застосування у таких випадках: 1) якщо порушення вимог 

законодавства має ознаки кримінального правопорушення; 2) вирішення спору 

вимагає застосування процедури доказування; 

– наукові підходи до визначення ознак публічної служби, що дозволило 

визначити її як діяльність спеціально уповноважених суб’єктів щодо реалізації 

влади через виконання завдань і функцій держави, спрямованих на 

забезпечення публічних інтересів, особами на постійній професійній відплатній 

основі за рахунок бюджетних коштів в органах публічного управління на 

підставі адміністративно-правового акту призначення на посаду; 

дістали подальшого розвитку:  
— тези про доцільність систематизації законодавства у сфері публічної 

служби, при цьому обґрунтовано необхідність здійснення його попередньої 

інкорпорації, що дозволить визначити дублювання нормативно-правових актів, 

виділити інститути службового права та стане основою для майбутньої 

кодифікації відповідного законодавства;  

— положення щодо визначення критеріїв юрисдикції адміністративних судів 

у вирішенні спорів у сфері публічної служби, в основу розуміння яких 

покладено встановлення сукупності предметних та функціональних 

повноважень суду, а також встановлення характеру спірних правовідносин;  
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— тези про доцільність визначення можливості впровадження позитивного 

зарубіжного досвіду оптимізації зі створення квазісудового органу з вирішення 

спорів у сфері публічної служби;  

— пропозиції щодо внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України, Законів України «Про очищення влади», «Про 

Національну поліцію», а також до низки підзаконних актів з досліджуваної 

проблематики з використанням сучасної методології юридичної техніки з 

метою вдосконалення механізму вирішення адміністративних справ у сфері 

публічної служби.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

— науково-дослідній діяльності – висновки та пропозиції щодо 

встановлення критеріїв визначення юрисдикції адміністративних спорів у сфері 

публічної служби можуть бути основою для подальших наукових досліджень із 

відповідної проблематики; 

— правотворчій діяльності – для вдосконалення Кодексу адміністративного 

судочинства України (лист Комітету з питань правової політики та правосуддя 

№ 4-29/18-3044 від 22.12.2017); 

— правозастосовчій діяльності – для вдосконалення процедури розгляду 

публічно-правових спорів у порядку адміністративного судочинства (акт 

впровадження Дніпропетровського окружного адміністративного суду 

від 17.04.2018); 

— навчальному процесі – при викладанні студентам вищих навчальних 

закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», під 

час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідного 

навчального курсу, а також статей і наукових повідомлень (акт впровадження 

Запорізького національного університету від 08.12.2017). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Традиції та новації юридичної науки: минуле, 

сучасність, майбутнє» (м. Одеса, 2017 р.); «Сучасне державотворення та 

правотворення: питання теорії та практики» (м. Одеса, 2017 р.); «Роль права та 

закону в громадянському суспільстві» (м. Київ, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 6 наукових 

статтях, з них 5 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також 3 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 204 сторінки, 

у т. ч. основного тексту – 162 сторінки. Список використаних джерел налічує 

239 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначаються її зв’язок 

із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне значення 

одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію результатів і 

публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика спорів у сфері публічної 

служби» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, ознаки та складові публічної служби в Україні» 

до ознак публічної служби віднесено: 1) особливий порядок призначення на 

посаду; 2) діяльність публічного службовця спрямована на задоволення 

публічних інтересів; 3) фінансування здійснення публічної служби за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів. 

Визначено, що в основу розуміння категорії публічної служби необхідно 

покласти її функціональне спрямування, яке є похідним від адміністративно-

правового механізму публічного управління. 

Підкреслено, що однією з правових гарантій забезпечення належного рівня 

реалізації повноважень публічним службовцем є встановлення можливості 

судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта призначення. 

У підрозділі 1.2 «Правове регулювання публічної служби в Україні» 

підкреслено, що до нормативно-правових актів, що регулюють особливості 

прийняття на посаду публічної служби, її проходження, застосування 

процедури звільнення службовця, реалізації його соціального та пенсійного 

забезпечення, відносяться закони України (кодифіковані та звичайні 

(некодифіковані)) і підзаконні нормативно-правові акти (укази Президента 

України, постанови і розпорядження Верховної Ради України, постанови і 

розпорядження Кабінету Міністрів України, накази центральних органів 

виконавчої влади – міністерств, державних служб, агентств тощо).  

До некодифікованих (звичайних) законів України, які регулюють 

проходження служби представниками державної, муніципальної, 

мілітаризованої служб, служби в судах та ін., віднесено Закони України «Про 

запобігання корупції», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про захист 

персональних даних» та ін.  

Підкреслено, що така сукупність кодифікованих та звичайних 

некодифікованих законодавчих актів складає нормативно-правову основу 

регулювання прийняття, проходження та звільнення з публічної служби.  

При цьому з’ясовано, що підзаконні нормативно-правові акти, як правило, 

встановлюють безпосередньо адміністративно-процедурні аспекти 

проходження публічної служби в Україні, до яких віднесено атестацію 

посадовців, кваліфікаційне оцінювання, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності тощо.  
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У підрозділі 1.3 «Поняття, види та підстави виникнення спорів у сфері 

публічної служби» спори у сфері публічної служби класифіковано за рядом 

критеріїв: 1) залежно від змісту та обсягу оскарження службових суб’єктивних 

прав (спори з приводу прав та обов’язків службовця; спори про законні 

інтереси службовця); 2) за інституційними особливостями (спори про державні 

гарантії (грошове забезпечення; належне забезпечення медичного 

обслуговування; обов’язкове соціальне страхування у встановлених 

законодавством випадках; відшкодування збитків, пов’язаних зі здійсненням 

службових відряджень; забезпечення належних умов проживання для 

службовця, а також для членів його сім’ї; пенсійне забезпечення); спори про 

гарантії проходження публічної служби, що забезпечують належні умови 

виконання службовцем покладених на нього посадових обов’язків; спори про 

дисциплінарну відповідальність; спори про відшкодування шкоди; спори про 

дискримінацію; спори про неправомірну відмову у прийнятті на службу; спори 

з приводу кваліфікаційних оцінювань та атестації, а також їх результатів; спори 

про звільнення з публічної служби; спори з питань переведення або 

переміщення на іншу посаду; спори про результати випробовування при 

прийнятті на публічну службу; спори про зміну представником суб’єкта 

призначення існуючих умов службового контракту); 3) залежно від суб’єктного 

складу адміністративно-процесуальних правовідносин (спори між 

громадянином, що проходить етап прийняття на публічну службу, та суб’єктом 

призначення або його представником (до таких спорів відноситься 

необґрунтована відмова у прийнятті на публічну службу, у т. ч. з питань 

дискримінації тощо); спори між публічним службовцем та суб’єктом 

призначення або його представником, що виникають під час проходження 

публічної служби (спори можуть виникати з приводу надання державних 

гарантій та пільг, відшкодування заподіяної шкоди, результатів кваліфікаційних 

оцінювань тощо); спори між колишнім публічним службовцем і представником 

суб’єкта призначення (спори про звільнення з посади, у т. ч. спори про надання 

державних гарантій пенсійного та соціального забезпечення); спори між 

публічним службовцем (особою, яка раніше проходила публічну службу, або 

особою, яка поступає на публічну службу) та органом публічного управління 

(або відповідною посадовою особою) (спори про законність нормативних та 

адміністративних актів у сфері публічної служби, у т. ч. актів індивідуальної 

дії). 

Сформульовано поняття «спори у сфері публічної служби» та окреслено 

підстави їх виникнення. 

Розділ 2 «Спори у сфері публічної служби як предмет розгляду в 

порядку адміністративного судочинства» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Міжнародний та зарубіжний досвід з розгляду та 

вирішення адміністративних спорів у сфері публічної служби» зазначено, що 

підвищені вимоги, що висуваються до публічних службовців, обумовлюють 

необхідність створення специфічної системи захисту їх прав від можливих 

порушень з боку інших учасників правовідносин. Встановлено, що система 

захисту прав публічних службовців, створена на території Європейського 
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Союзу, складається зі спеціалізованого Суду з питань публічної служби 

(Трибуналу), Омбудсмена, а також Загального суду Європейського Союзу, при 

цьому визначено, що за часи своєї діяльності Трибунал полегшив роботу в цій 

системі і скоротив терміни розгляду досліджуваної категорії справ.  

Обґрунтовано, що створення в системі виконавчої влади централізованого 

квазісудового органу з розгляду службових спорів, який є відокремленим від 

конкретних міністерств, як це зроблено у ряді зарубіжних країн (Сполучених 

Штатах Америки, Французької Республіки, Канади та ін.), дозволяє вирішити 

проблеми, що є неминучими наслідками розгляду спору органом, де спір і 

виник, що передбачається у випадку розгляду спору в адміністративному 

порядку.  

У підрозділі 2.2 «Способи вирішення адміністративних спорів у сфері 

публічної служби» визначено досудові та судовий спосіб вирішення спорів у 

сфері публічної служби. Підкреслено, що до досудових способів захисту прав 

публічних службовців від можливих порушень їх прав та законних інтересів 

належать: 1) внутрішньоорганізаційна процедура врегулювання службових 

спорів; 2) вирішення службових спорів у порядку медіації; 3) розгляд 

адміністративних скарг публічних службовців у адміністративному порядку.  

Обґрунтовано необхідність визначення таких принципів розгляду скарг 

публічних службовців у адміністративному порядку, як: демократичність і 

рівність громадян; поєднання гласності та нерозголошення відомостей у зв’язку 

з розглядом скарги; поєднання оперативного та повного розгляду скарг 

громадян; обов’язкове реагування на скаргу; повне і всебічне дослідження 

ситуації, з приводу якої надійшла скарга; інстанційність та неприпустимість 

подання скарги особі, дія чи бездіяльність якої є предметом адміністративної 

скарги; відкритість роботи органів публічної влади для суспільства; доступність 

оскарження у системі органів виконавчої влади; неможливість відмови у 

прийнятті скарги до розгляду з формальних обставин; пропорційність, яка 

полягає у можливості обмеження прав і свобод особи лише у виключних 

випадках за умови, що такі обмеження є не надмірними. 

З метою оптимізації процедури розгляду спорів у сфері публічної служби у 

адміністративному порядку обґрунтовано доцільність ліквідації Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби, що пояснюється необхідністю 

подолання надмірної бюрократизації здійснення адміністративних процедур у 

сфері публічної служби. Обґрунтовано доцільність створення єдиного 

спеціалізованого органу з досудового розгляду адміністративних спорів у сфері 

публічної служби. 

У підрозділі 2.3 «Критерії визначення юрисдикції адміністративного суду у 
вирішенні спорів у сфері публічної служби» встановлено, що реформа системи 

судочинства в Україні своїм наслідком мала визначення публічно-правового 

спору як предмету адміністративної юрисдикції.  

Обґрунтовано, що критеріями визначення юрисдикції адміністративних 

судів у сфері публічної служби є предмет спору (відносини, пов’язані з 

проходженням публічної служби, у т. ч. відносини з пенсійного та соціального 

забезпечення службовців), а також характер спірних охоронних правовідносин, 



9 

при цьому підкреслено необхідність застосування суб’єктного складу спірних 

правовідносин як критерію розмежування юрисдикції судів. 

Підкреслено, що з прийняттям Закону України від 03 жовтня 2017 р. 

№ 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» 

деталізовано предметну юрисдикцію у сфері розгляду адміністративно-

правових спорів з питань прийняття, проходження та звільнення з публічної 

служби.  

До функціональних повноважень адміністративного суду віднесено 

повноваження суду, спрямовані на забезпечення участі сторін 

адміністративного спору, здійснення доказування та оцінювання доказів, 

прийняття обґрунтованого об’єктивного рішення, забезпечення виконання 

судових рішень тощо.  

З’ясовано, що здійснення судової реформи в Україні має своїм результатом 

створення нового для судової системи органу – Великої палати Верховного 

суду, до повноважень якого віднесено вирішення спорів щодо визначення 

критеріїв відмежування предметних юрисдикцій судів. 

Розділ 3 «Розгляд та вирішення окремих категорій адміністративних 

справ у сфері публічної служби у порядку адміністративного судочинства» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Розгляд і вирішення адміністративних справ, пов’язаних з 

прийняттям громадян на публічну службу, у порядку адміністративного 
судочинства» визначено, що підставами оскарження рішень суб’єкта 

призначення на етапі прийняття особи на посаду публічної служби є порушення 

процедури проведення спеціальних конкурсів на зайняття відповідних вакансій.  

З’ясовано, що предметом оскарження на етапі прийняття на публічну 

службу є: 1) порушення права громадянина доступу до публічної служби; 

2) недотримання адміністративного регламенту процедури проведення 

конкурсу, що може полягати у порушенні строків проведення конкурсу, 

висуванні до кандидатів додаткових умов, не передбачених чинним 

законодавством, у т. ч. вимагання неправомірної винагороди чи вчинення 

інших видів корупційних правопорушень; 3) порушення режиму доступу до 

публічної інформації про оголошення проведення конкурсу, його умови та 

строки; 4) незабезпечення організаторами проведення конкурсу публічного 

висвітлення етапів його проведення, а також інших форм участі громадськості у 

доборі кандидатів на вакантні посади публічної служби. 

Зазначено, що у виникненні спорів у сфері публічної служби, як правило, 

винним є орган публічного управління, який зобов’язаний довести 

правомірність своїх рішень, дій чи бездіяльності. З метою пошуку оптимальних 

шляхів захисту прав публічних службовців адміністративний суд наділено 

повноваженням з власної ініціативи збирати докази, а також виходити за межі 

вимог сторін, за умови дотримання вимог невтручання у здійснення 

дискреційних повноважень органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 
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Встановлено, що новелою чинного законодавства у сфері публічної служби 

є оцінювання не лише професійних якостей особи-претендента на вакантну 

посаду публічної служби, а і його морально-етичних характеристик.  

Визначено, що розгляд спорів про вирішення питання відбору осіб на 

посади публічної служби пов’язується з компетенцію як адміністративного 

суду, так і в окремих випадках з реалізацією повноважень центральних органів 

виконавчої влади, у т. ч. і органу, уповноваженого проводити відповідний 

конкурс. 

У підрозділі 3.2 «Розгляд і вирішення адміністративних справ, що 
виникають під час проходження публічної служби» обґрунтовано доцільність 

визначення категорії проходження публічної служби у вузькому розумінні як 

складної сукупності обов’язкових та факультативних стадій (атестації; 

переведення або переміщення на іншу посаду; дисциплінарної відповідальності 

та ін.). 

Визначено необхідність застосування єдиного підходу до визначення 

наслідків непроходження етапу встановлення відповідності особи посаді, яку 

вона займає, чи посаді, на зайняття якої вона претендує. Зокрема, визначено 

доцільність встановлення необхідності проведення атестації поліцейських у 

встановлені законодавством строки, а не лише у випадку призначення на вищу 

посаду чи переміщення на іншу вищу посаду або звільнення з посади. З цією 

метою обґрунтовано внесення змін до Закону України «Про Національну 

поліцію» шляхом розширення переліку підстав проведення атестації.  

Обґрунтовано внесення змін до п. 9 ч. 1 ст. 19 Кодексу адміністративного 

судочинства України з метою визначення предметної юрисдикції 

адміністративних судів у сфері розгляду спорів, що виникають у справах щодо 

оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних 

комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов’язковими для органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування. 

У підрозділі 3.3 «Розгляд і вирішення адміністративних справ, пов’язаних зі 
звільненням з публічної служби» підкреслено, що існування спеціальних підстав 

звільнення з публічної служби обумовлено завданнями, виконання яких 

покладається на публічну службу, що полягають у забезпеченні виконання 

функцій держави, належного рівня реалізації прав та законних інтересів 

людини, встановленні режиму законності.  

Підкреслено, що спеціальний порядок застосування звільнення з посади 

публічної служби розглядається як гарантія забезпечення принципу 

незалежності публічного службовця у прийнятті управлінських рішень, 

здійсненні повноважень, на нього покладених. 

Обґрунтовано, що під час розгляду та вирішення адміністративних справ 

щодо оскарження правомірності застосування процедури звільнення з 

публічної служби адміністративні суди зобов’язані не втручатися у здійснення 

дискреційних повноважень органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, зокрема, наголошено, що поза межами судового контролю 

знаходиться встановлення необхідності проведення службового розслідування 

правопорушення.   
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Наголошено на необхідності внесення змін до чинного люстраційного 

законодавства України, що дозволить зменшити навантаження на 

адміністративні суди щодо розгляду спорів з питань застосування звільнення з 

публічної служби.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у розкритті особливостей визначення юрисдикції 

адміністративного суду щодо вирішення справ у сфері публічної служби. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Визначено, що реформування системи публічного управління в Україні 

вимагає оптимізації організаційно-правового забезпечення проходження 

публічної служби, удосконалення правового статусу публічних службовців, 

конвергенції відповідних положень міжнародного та зарубіжного правового 

досвіду, у зв’язку з чим підкреслено, що в контексті впровадження концепції 

«good governance», обумовленої процесом європейської інтеграції, стає 

актуальним вироблення нового підходу до розуміння поняття публічної 

служби. 

2. Встановлено, що надзвичайна розгалуженість системи законодавства у 

сфері публічної служби є причиною виникнення службових спорів, що 

обумовлює необхідність активізації процесу систематизації чинного 

законодавства, в результаті якого має бути розроблено Закон України «Про 

публічну службу», прийняття якого дозволить уніфікувати критерії добору на 

посади публічної служби, проведення оціночних процедур діяльності 

службовців, застосування заходів дисциплінарної відповідальності тощо. 

3. Обґрунтовано, що в основу розуміння адміністративних справ у сфері 

публічної служби необхідно покласти правовий конфлікт, виникнення якого 

пов’язується з недотриманням встановлених вимог законодавства до реалізації 

процедур прийняття на посаду державної, муніципальної, політичної та інших 

різновидів публічної служби, недотриманням прав службовців під час 

проходження публічної служби та після звільнення (у т. ч. пов’язаних з 

пенсійним та соціальним забезпеченням). 

4. Встановлено, що у таких зарубіжних державах, як Канада, Литовська 

Республіка, Сполучені Штати Америки, Французька Республіка, Федеративна 

Республіка Німеччина, в системі публічного управління діє спеціально 

уповноважений орган державної влади, створений з метою врегулювання 

спорів, що виникають під час прийняття на публічну службу, її проходження та 

звільнення з публічної служби. При цьому встановлено, що пріоритетними 

способами розгляду та вирішення публічно-правових службових спорів є 

адміністративний порядок оскарження та застосування процедури медіації. 

Функціонування такої системи позасудового врегулювання службових спорів у 

зарубіжних державах дозволяє вирішити проблему навантаження на 

адміністративні суди. 
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5. Встановлено, що формою реалізації спору у сфері публічної служби як 

охоронного правовідношення є процедура, визначена нормами чинного 

законодавства, яка є певною сукупністю способів та умов послідовного 

здійснення дій, спрямованих на встановлення підстав його виникнення, 

здійснення та вирішення. 

6. Визначено, що під юрисдикцією адміністративного суду щодо вирішення 

адміністративних справ у сфері публічної служби розуміється реалізація 

визначених чинним законодавством повноважень, спрямованих на 

врегулювання правових конфліктів, що пов’язуються з прийняттям, 

проходженням та звільненням з публічної служби, шляхом розгляду позовних 

вимог по суті, прийняття відповідних судових рішень з визначенням найбільш 

ефективних шляхів вирішення спірних відносин з дотриманням меж втручання 

судового контролю у діяльність органів публічного управління. 

7. Підкреслено, що в основу оцінювання кандидатів на посади публічної 

служби має покладатися рівень професіоналізму претендента, при цьому 

необхідною є мінімізація застосування оціночних категорій під час прийняття 

відповідних управлінських рішень, що ускладнює процедуру оскарження актів 

атестаційних, кваліфікаційних та інших експертних комісій.  

8. Наголошено на необхідності використання норм спеціального 

законодавства у сфері публічної служби під час судового розгляду відповідної 

категорії спорів. З метою забезпечення реалізації принципу єдності судової 

практики з розгляду спорів у сфері проходження публічної служби визначено 

поняття публічно-управлінських владних функцій як напрямів діяльності 

суб’єктів владних повноважень (органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, юридичних осіб публічного права, у т. ч. експертних, медико-

соціальних, атестаційних та інших комісій), реалізація яких забезпечує надання 

публічних послуг, задоволення публічного інтересу та реалізацію 

конституційних прав і свобод людини. 

9. З’ясовано, що законодавчо неврегульованою є процедура звільнення з 

посади осіб, які обіймають політичні посади публічної служби, за винятком 

випадків сумісництва посад. На підставі аналізу судової практики відповідної 

категорії спорів обґрунтовано доцільність розробки та прийняття законодавчого 

акту, який б визначив порядок та підстави застосування звільнення з публічної 

служби осіб, які виконують політичні функції держави. 

Аргументовано необхідність внесення змін до Закону України «Про 

очищення влади», що базується на Рішенні Венеціанської комісії від  

19–20 червня 2015 р. у частині перегляду підстав застосування спеціальних 

перевірок шляхом виключення процедури проведення перевірки на 

достовірність даних декларацій про майно публічних службовців. З’ясовано, що 

фактично відбувається дублювання повноважень Міністерства юстиції України 

та Національного агентства з питань запобігання корупції, усунення якого 

запропоновано шляхом виключення п. 2 ч. 5 ст. 5 Закону України «Про 

очищення влади». 
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АНОТАЦІЇ 

 

Булгаков О. С. Юрисдикція адміністративного суду щодо вирішення 

справ у сфері публічної служби. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018. 

У роботі встановлено особливості визначення юрисдикції адміністративного 

суду щодо вирішення справ у сфері публічної служби. 

Визначено поняття, ознаки та складові публічної служби в Україні. 

Охарактеризовано стан правового регулювання публічної служби в Україні. 
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Визначено поняття, види та підстави виникнення спорів у сфері публічної 

служби. Охарактеризовано способи розгляду та вирішення адміністративних 

спорів у сфері публічної служби. 

З метою забезпечення ефективності розгляду адміністративних спорів у 

сфері публічної служби встановлено критерії визначення юрисдикції 

адміністративного суду.  

Встановлено особливості розгляду і вирішення адміністративних справ, 

пов’язаних з прийняттям, проходженням та звільненням громадян з публічної 

служби. 

Автором висвітлено національний досвід регулювання розгляду і вирішення 

адміністративних справ у сфері публічної служби та проведено порівняння з 

проаналізованим досвідом зарубіжного та міжнародного законодавства в 

частині регулювання відповідних правовідносин, визначено недоліки чинного 

законодавства України, вироблено конкретні пропозиції щодо удосконалення 

чинного законодавства. 

Ключові слова: адміністративна справа, адміністративне судочинство, 

підсудність, публічна служба, публічно-правовий спір, розгляд, судова реформа, 
юрисдикція. 

 

Булгаков А. С. Юрисдикция административного суда относительно 

решения дел в сфере публичной службы. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2018. 

В работе определены особенности реализации юрисдикции 

административных судов по рассмотрению и решению административных 

споров в сфере публичной службы. 

Исследованы понятие, признаки и составляющие публичной службы в 

Украине. Охарактеризовано состояние правового регулирования публичной 

службы в Украине.  

Определено понятие, виды и основания возникновения споров в сфере 

публичной службы. Сделан акцент на том, что в основу понимания 

административных дел в сфере публичной службы необходимо положить 

правовой конфликт, возникновение которого связывается с несоблюдением 

установленных требований законодательства по реализации процедур принятия 

на должность государственной, муниципальной, политической и других 

разновидностей публичной службы, несоблюдением прав служащих как во 

время прохождения публичной службы, так и после увольнения 

(в т. ч. связанных с пенсионным и социальным обеспечением). 

Охарактеризованы способы рассмотрения и решения административных 

споров в сфере публичной службы. Подчеркнуто, что к досудебным способам 

защиты прав публичных служащих относятся: 1) внутреннеорганизационная 

процедура урегулирования служебных споров; 2) решение служебных споров в 
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порядке медиации; 3) рассмотрение административных жалоб публичных 

служащих в административном порядке. 

С целью обеспечения эффективности рассмотрения административных 

споров в сфере публичной службы установлены критерии определения 

юрисдикции административного суда. Установлены особенности рассмотрения 

и разрешения административных дел, связанных с принятием граждан на 

публичную службу, в порядке административного судопроизводства.  

С целью усовершенствования определения предметной юрисдикции 

административных судов по вопросам рассмотрении споров в сфере публичной 

службы обоснована целесообразность внесения изменений в п. 9 ч. 1 ст. 19 

Кодекса административного судопроизводства Украины в части определения 

юрисдикции суда в решении споров, связанных с оспариванием решений 

аттестационных, конкурсных, медико-социальных экспертных комиссий и 

других подобных органов, решения которых обязательны для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, других лиц. 

Раскрыты особенности рассмотрения и разрешения административных дел, 

возникающих во время прохождения публичной службы, связанных с 

увольнением с публичной службы. 

Автором исследован национальный опыт регулирования рассмотрения 

административных дел в сфере публичной службы и проведено сравнение с 

проанализированным опытом зарубежного и международного законодательства 

в части регулирования соответствующих правоотношений, определены 

недостатки действующего законодательства Украины, выработаны конкретные 

предложения по совершенствованию действующего законодательства. 

Аргументирована необходимость внесения изменений в Закон Украины «Об 

очистке власти». Выяснено, что фактически происходит дублирование 

полномочий Министерства юстиции Украины и Национального агентства по 

вопросам предотвращения коррупции, преодоление которого предложено 

путем исключения п. 2 ч. 5 ст. 5 Закона Украины «Об очистке власти». 

Обосновано, что соответствующие изменения в действующее 

люстрационное законодательство Украины позволят уменьшить нагрузку на 

административные суды по рассмотрению споров по вопросам увольнения с 

публичной службы. 

Ключевые слова: административное дело, административное 

судопроизводство, подсудность, публичная служба, публично-правовой спор, 
рассмотрение, судебная реформа, юрисдикция. 

 

Bulhakov O. S. Jurisdiction of administrative court relatively solution of 

cases in the sphere of public service. – Manuscript.  

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018.  

The research outlines the peculiarities of specification of jurisdiction of 

administrative courts regarding resolution of cases in the sphere of public service. 
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The problems of the concept, features and components of public service in 

Ukraine are investigated. The status of legal regulation of public service in Ukraine is 

described. The concept, types and grounds of disputes origin in the sphere of public 

service are defined. Ways of consideration and resolution of administrative disputes 

in the sphere of public service are characterized. 

The criteria for determination of the jurisdiction of an administrative court are 

formed in order to ensure the effectiveness of consideration of administrative disputes 

in the sphere of public service.  

The peculiarities of consideration and resolution of administrative cases 

connected with the acceptance of citizens to the public service under administrative 

proceedings are established. 

The study of peculiarities of consideration and solution of administrative cases 

that arise during public service career is carried out. The peculiarities of consideration 

and resolution of administrative cases connected with dismissal from public service 

are described.  

The author examines the national experience of regulation of administrative cases 

in the sphere of public service and makes comparison with the analyzed experience of 

foreign legislation in regard to the regulation of relevant legal relations, defines the 

shortcomings of the current legislation, and develops specific proposals for the 

improvement of the current legislation.  

Key words: administrative case, administrative justice, jurisdiction, public 
service, public legal dispute, review, judicial reform, jurisdiction. 
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