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ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНА СЛУЖБА  
В ОРГАНАХ СУДОВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ»

Досліджено зміст поняття публічної служби в Україні. Проаналізовано законодавство щодо публіч-
ної служби України та теоретико-правові положення щодо змісту публічної служби в Україні. Визначено, 
що у процесі трансформації державного управління в публічне адміністрування відбувається перетворення 
державної службу у публічну. На основі проаналізованого міжнародного досвіду вказано, що у більшості 
держав, серед яких й Україна, досліджуване поняття трактується однотипно. У ході проведеного досліджен-
ня запропоновано авторське визначення поняття «публічна служба в органах судової влади».
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Постановка проблеми. Сьогодні в Україні на шляху до європейської інтеграції відбу-
вається інтенсивне реформування вітчизняного законодавства з урахуванням європейських 
стандартів. Серед реформаційних перетворень важливе місце займає реформування публіч-
ної служби як одного з основоположних державних інститутів. Це стосується й публічної 
служби в органах судової влади. Безумовно, від високого рівня організаційно-правового 
забезпечення функціонування інституту публічної служби в органах судової влади, профе-
сіоналізму суддів, сумлінного ставлення суддів до виконання своїх обов’язків, дотримання 
верховенства права під час здійснення правосуддя, засадничих перетворень у нашому су-
спільстві багато в чому залежить успіх реформаторських процесів у судовій системі. Пи-
тання розвитку судової влади є надзвичайно актуальним, зважаючи на достатню кількість 
відкритих питань щодо правового статусу публічних службовців в органах судової влади, а 
також специфіки її проходження. 

Значна кількість наукових праць присвячена проблемам публічної служби, проте кар-
динальних кроків щодо розроблення єдиних стандартів, що стосуються публічної служби, 
її видів, особливостей, донині майже не здійснено. У зв’язку із цим актуальним є питання 
дослідження базових теоретичних характеристик публічної служби в органах судової влади. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми. Варто наго-
лосити, що питанням правового статусу державного службовця приділялася певна увага в 
юридичній науці і насамперед у теорії адміністративного права, у т. ч. на рівні дисертаційних 
досліджень (Д. Балух, Л. Біла-Тіунова, Ю. Битяк, М. Інших, Л. Корнута, О. Стець та ін.). Се-
ред фундаментальних праць у сфері правового статусу суддів потрібно виділити дисертацію 
Л. Москвич, присвячену організаційно-правовим проблемам статусу суддів, та дисертацію  
В. Єгорової, присвячену конституційно-правовому статусу суддів судів загальної юрисдикції. 

До того ж окремі аспекти адміністративно-правового регулювання служби суддів 
досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: Є. Авдєєнко, Р. Аюпова, Д. Баронін,  
Ю. Баулін, В. Бевзенко, І. Бойко, С. Бондар, А. Борко, М. Вільгушинський, Т. Галайденко,  
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Ю. Гаруст, В. Гомада, М. Гримич, Б. Деревянко, В. Єгорова, Л. Ємець, О. Закропивний,  
М. Закурін, П. Карпечкін, Д. Кірєєв, В. Коваль, Т. Кравцова, А. Куліш, В. Курило,О. Кучинська,  
В. Маляренко, І. Марочкін, О. Мартинова, В. Мащук,  І.  Михайловська, С. Штелик, С. Штогун та ін. 

Мета статті – на підставі аналізу законодавства та наукових розробок теоретичних питань 
публічної служби запропонувати визначення поняття  «публічна служба в органах судової влади».

Виклад основного матеріалу. Для розуміння сутності публічної служби в органах су-
дової влади, варто зазначити законодавчі та доктринальні визначення понять публічна служба.

Так, вперше на законодавчому рівні визначення поняття «публічна служба» закріплено 
у п. 17 ст. 4. Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до якого публічна 
служба розглядається як діяльність на державних політичних посадах, у державних колегі-
альних органах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна 
(невійськова) служба, інша державна служба, патронатна служба в державних органах, служ-
ба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування [8]. 

Поняття «публічна служба» вживається для визначення характеру і способу діяльності 
осіб, що відображає факт суспільного розподілу праці. Публічна служба органічно пов’язана 
з державою та органами місцевого самоврядування, місцем і роллю у житті суспільства. У 
діяльності службовців публічної служби втілюються завдання і функції держави. Відповід-
но до п. 17 ст. 4. Кодексу адміністративного судочинства України поняття «публічної служ-
би» містить різні за змістом види службової діяльності, зокрема політичну, що залежить від 
політичної ситуації в країні та розстановки політичних сил, та професійну, яка пов’язана з 
реалізацією завдань і функцій держави [2, с. 147; 9, с. 120]. Варто наголосити, що формулю-
вання поняття не є досконалим, оскільки воно передбачає виключно перелік видів служби, 
які належать до публічної, залишаючи поза увагою завдання та основні риси.

У вітчизняній науці існують різні підходи щодо розуміння досліджуваного поняття. 
Вчені наголошують, що врахування досвіду зарубіжних країн, передовсім членів Європей-
ського Союзу, дасть змогу визначити основні засади публічної служби в Україні і сприятиме 
створенню відповідної законодавчої бази» [17, с. 162; 16, с. 270]. У цих країнах правилом 
визначення службовця публічним є, по-перше, публічно-правовий зв’язок такої особи з дер-
жавою, що виникає на підставі відмінного від приватно-правового трудового договору юри-
дичного факту адміністративного за правовою природою акта.

О. Петришин є прихильником широкого трактування публічної служби і розуміє її як 
державну, муніципальну службу та службу в недержавних організаціях (громадських органі-
заціях, політичних партіях та навіть приватних підприємствах) [12, с. 72]. Зазначений підхід 
охоплює не тільки державну службу, а й приватну, що виключає публічно-правовий зв’язок 
між службовцем та державою.

На думку Н. Рунової, публічна служба – це професійна, політично нейтральна діяль-
ність осіб на адміністративних посадах в органах виконавчої влади та органах місцевого 
самоврядування. До публічної служби вона також відносить професійну, неполітичну діяль-
ність в апаратах інших органів державної влади: глави держави, парламенту, судів тощо [16, 
с. 272]. Публічна служба функціонує не тільки в органах виконавчої влади, але й в апараті 
всіх гілок влади, в органах місцевого самоврядування, в органах та установах, яким держава 
делегувала виконання завдань та функцій, у тому числі в судах, в органах суддівського вря-
дування, інших державних органах та установах системи правосуддя. 

О. Петренко запропонувала підхід до інтерпретації публічної служби, розглянувши її 
як інтегрований інститут, складовими частинами якого є політична, адміністративна, спеці-
алізована, громадська служби [11, с. 13]. На думку О. Попової, публічну службу слід визна-
чати як реалізацію народом влади через виконання завдань і функцій держави, спрямованих 
на забезпечення публічних інтересів особами на постійній професійній відплатній основі 
за рахунок бюджетних коштів в органах виконавчої влади, органах місцевого самовряду-
вання на підставі адміністративно-правового акта призначення на посаду [13, с. 585]. Автор 
виокремлює службу в органах виконавчої влади, хоча вона характерна для усіх гілок влади.

В. Авер’янов та О. Андрійко зазначають, що публічно-правовий статус мають не всі 
працівники органів виконавчої влади і виконавчих органів місцевого самоврядування, понят-
тя публічної служби можна обмежити службою тих працівників, які безпосередньо викону-
ють повноваження публічної адміністрації [1, с. 53–54]. 

Досить часто такі поняття, як публічна служба та державна служба, ототожнюються. 
За визначенням С. Дубенко, державна служба – це механізм здійснення завдань і функцій 
держави. Значення державної служби зумовлюється тим, що серед усіх питань, що стоять пе-
ред державою, головним є питання про кадри, передусім кадри керівників [6, с. 133]. О. Обо-
ленський визначив державну службу як один із основних видів діяльності держави, пов’яза-
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ної з правовим регулюванням усіх аспектів роботи державних службовців та формуванням 
кадрового потенціалу управління державою [10, с. 61]. М. Іншин державну службу розглядає 
крізь призму трудового права як важливий чинник регулювання суспільного життя та вико-
нання державних завдань і функцій. [7, с. 7]. Державна служба розуміється як особливий вид 
професійної діяльності і форма реалізації конституційного права на працю.

Законодавче визначення поняття «державна служба» знайшло своє відображення у ст. 1 
Закону України «Про державну службу», під якою законодавець розуміє публічну, професійну, 
політично неупереджену діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зо-
крема, щодо: аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному 
рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведен-
ня експертизи проєктів програм, концепцій, стратегій, законів та інших нормативно-правових 
актів, проєктів міжнародних договорів; забезпечення реалізації державної політики, виконання 
загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших норматив-
но-правових актів; забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг; здійс-
нення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства; управління державними 
фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням; управління персоналом дер-
жавних органів; реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством 
[14]. Якщо порівняти законодавчі визначення понять «публічна служба» та «державна служба», 
то вони не надають повного чіткого уявлення про критерії віднесення служби до публічної.

На нашу думку, розглядаючи співвідношення понять «державна служба» і «публічна 
служба», варто виходити з того, що державна служба передбачає служіння державі, а пу-
блічна – вказує на служіння суспільству. У процесі трансформації державного управління в 
публічне адміністрування відбувається перетворення державної службу у публічну. 

Під час визначення поняття публічної служби доцільно виходити зі специфіки право-
вої системи, до якої належить та чи інша держава. У країнах романо-германської правової 
сім’ї, до якої належить й Україна, відносини у сфері публічної служби належать до сфери 
регулювання саме публічного права.

При цьому наявні різні підходи до визначення поняття «публічна служба» в країнах цієї 
правової системи. Наприклад, у Франції поняття публічної служби охоплює службу в адміні-
страціях держави, регіонів, департаментів, комун і їхніх публічних установах. До публічних 
службовців належать також учителі та викладачі вищих навчальних закладів, лікарі публіч-
них закладів охорони здоров’я, які становлять окремі корпуси. У загальному статуті публіч-
ної служби виділяється публічна служба держави, територіальна публічна служба й медична 
публічна служба [4, с. 144]. При цьому серед усіх «агентів» акцент у правовому регулюванні 
робиться на функціонерах, тобто особах, призначених відповідно до публічного права.

У Німеччині поняття публічної служби є загальним поняттям для позначення всіх 
службових відносин із об’єднаннями, установами та фондами публічного права. До публіч-
ної служби належать службові відносини не тільки з федеральними органами управління, а 
й із органами на рівні земель, муніципалітетів і з такими установами, як служби соціального 
страхування, професійні об’єднання, а також фонди, що діють у публічно-правовій формі. 
[15]. При цьому публічно-правові відносини поширюються лише на посадових осіб.

Як правило, у законодавстві зарубіжних країн публічну службу розуміють як профе-
сійну діяльність службовців, тобто діяльність апарату державної влади. Водночас іноді за-
стосовується широке значення «публічної служби» як «діяльності всіх осіб, які отримують 
оплату праці з державних коштів і виконують публічні функції», про що обов’язково вказу-
ється в законі. В Естонії це поняття використано безпосередньо в назві закону – «Про публіч-
ну службу» від 25 січня 1995 р. [5, с. 5]. На основі зарубіжного досвіду варто зазначити, що 
поняття «публічна служба» у більшості держав трактується однозначно, до неї відносять усіх 
посадових осіб державного адміністративного апарату (державних службовців), співробіт-
ників муніципальних органів управління (муніципальних службовців), а також працівників 
бюджетної сфери і різних неурядових та неприбуткових організацій.

Отже, публічна служба є інтегрованим суспільним інститутом, завдяки якому держава 
реалізовує свої завдання і функції, розподіляючи їх між гілками влади, державними органа-
ми, а на місцях – між органами місцевого самоврядування. Якщо ж органи державної влади 
та місцевого самоврядування не розв’язують завдання та неспроможні через різні обставини 
виконати функції держави, то це покладається на інші установи та організації, яким держава 
делегує такі повноваження. У цьому разі діяльність таких суб’єктів із реалізації делегованих 
державною завдань та функцій може називатися публічною службою. 

На думку Р. Ботвінова, визначення суддів як публічних службовців базується на таких 
положеннях. Судова влада в Україні є однією з гілок єдиної державної влади, певним різно-
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видом її спеціалізації, що має власні й особливі завдання та функції. Вона є особливим видом 
влади, що розглядає і розв’язує конфлікти у суспільстві. Це її головне призначення, відмін-
ність від законодавчої та виконавчої влади [3, с. 91]. Судова влада використовує притаманний 
тільки їй спосіб подолання конфліктів інтересів, регулює відносини суб’єктів суспільства та 
забезпечує їх відповідність нормі права.

Висновки. Публічна служба є сферою діяльності людини в усіх типах державних, ко-
мунальних та громадських інституцій щодо практичної реалізації політики держави у різних 
сферах, виконання її завдань та функцій, реалізації тактичних та стратегічних публічних ін-
тересів держави тощо. Публічна служба також є професійною діяльністю в органах судової 
влади, тобто вона є професією для публічного службовця – необхідністю виконувати соціальні 
посадові повноваження, в межах якої реалізується компетенція органів судової влади та судів.

Виходячи з вищенаведеного, під публічною службою в органах судової влади слід ро-
зуміти політично-нейтральну, професійну службу на посаді судді та судах, в інших органах 
суддівського врядування, інших державних органах та установах системи правосуддя задля 
організації та забезпечення діяльності судів та суддів. 
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ABSTRACT
Roman Holobutovskyi. To the definition of the concept «public service in the judiciary of 

Ukraine». The content of the concept of public service in Ukraine is investigated in the article. The legislation 
on the public service of Ukraine is analyzed. It is determined that the formulation of the legislative concept 
of public service is imperfect, as it provides only a list of types of service that belong to the public, ignoring 
the tasks and main features. t is determined that the formulation of the concept is not perfect, as it provides 
only a list of types of service that belong to the public, ignoring the tasks and main features. Theoretical and 
legal provisions on the content of public service in Ukraine are analyzed. It is determined that the public 
service functions not only in executive bodies, but also in the apparatus of all branches of government, in 
local self-government bodies, in bodies and institutions to which the state has delegated tasks and functions, 
including in courts, judicial bodies and others. state bodies and institutions of the justice system. Based on 
the studied positions, it is concluded that the public service functions not only in the executive branch, but 
also in the apparatus of all branches of government, local governments, bodies and institutions to which 
the state has delegated tasks and functions, including courts, in judicial authorities, other state bodies and 
institutions of the justice system. It is concluded that the civil service involves service to the state, and public 
– indicates service to society. It is determined that in the process of transformation of public administration 
into public administration occurs transformation of the civil service into a public one. It is concluded that 
public service is a professional activity in the judiciary, it is a profession for a public servant – the need to 
perform social official powers, within which the competence of the judiciary and courts. In the course of the 
research the author's definition of the term «public service in the judiciary» is proposed, which is proposed 
to mean a politically neutral, professional service as a judge and courts, in other judicial authorities, other 
state bodies and institutions of justice to organize and ensure activities of courts and judges.

Keywords: court, judge, public service, public service in judicial authorities.


