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них провладних заходах). При цьому невизначеність зазначеного 
типу є наслідком недосягнення консенсусу щодо вирішення пи-
тання про те, коли державний службовець виступає суб’єктом 
трудового права, а коли – адміністративного. Однак, на нашу дум-
ку, вирішення проблеми у подібному контексті (не вирішивши 
базової концептуальної проблеми про розмежування статусів, ек-
спансивно відібравши у трудового права сферу дії цієї галузі права 
щодо таких працівників (більше того, це призведе також до дода-
ткової інфляції трудового законодавства, законодавства про дер-
жавну службу, знизить рівень панування права у суспільстві та 
державі1), як державні службовці, продублювавши норми законо-
давства про працю, трансформувавши деякі норми цього законо-
давства в законодавство про державну службу) не може осмислю-
ватись як органічне вирішення проблеми чи як вирішення про-
блеми (як такої) у прямому сенсі цього слова.  
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Оновлення законодавства з питань державної служби 
пов’язане, зокрема, з прийняттям Закону України «Про державну 
службу» 2015 року (далі – Закон-2015)2, торкнулось багатьох ін-
ститутів державної служби, у тому числі системи управління дер-
жавною службою (ч. 1 ст. 12 Закону-2015). 

Одним із нових суб’єктів, яких включено до системи управ-
ління державною службою, є керівник державної служби в держа-
вному органі. Разом з цим у положеннях Закону-2015 трапляється 
й інший близький за змістом термін «суб’єкт призначення», спів-
відношення яких залишається невирішеним як у положеннях За-
кону-2015, так і в науковій літературі. 

                                                 
1 Гладкий В.В. Мінливість і занепад законодавства: постановка пи-

тання. Актуальні проблеми реформування сучасного законодавства: мате-
ріали III Міжнар. наук. практ. конф. (м. Харків, 14–15 вересня 2018 р.). 
Херсон: Вид-во «Гельветика», 2018. С. 5–10. DOI:10.5281/zenodo.1403903. 

2 Про державну службу: Закон України від 15.12.2015 р. № 889-VIII. 
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 
28.06.2018 р.). 
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З положень Закону-2015 вбачається, що є випадки одночас-
ного вживання цих термінів, з допущенням альтернативного за-
стосування одного з них (шляхом з’єднання сполучником «або»), 
приміром абз. 2 ч. 2 ст. 23 («суб’єкт призначення або керівник дер-
жавної служби забезпечує оприлюднення ... наказу (розпорядження) 
про оголошення конкурсу...»); ч. 2 ст. 66 («суб’єкт призначення або 
керівник державної служби може обмежитися зауваженням»); ч. 2 
ст. 72 («рішення про відсторонення державного службовця ... прий-
мається керівником державної служби або суб’єктом призначен-
ня») тощо.  

Зустрічаються випадки паралельного використання дослі-
джуваних термінів, залежно від категорій посад державних служ-
бовців, прикладом якого є абз. 1 ч. 2 ст. 23 Закону-2015 (рішення 
про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної 
служби категорії «А» приймає суб’єкт призначення, на вакантні 
посади державної служби категорій «Б» і «В» - керівник державної 
служби). 

Так і випадки їх окремого вживання, яких більше всього в 
положеннях Закону-2015, це положення ч. 1 ст. 41 (переведення 
здійснюється керівником державної служби); ч. 2 ст. 42 («керівник 
державної служби визначає місце, строк відрядження...»); ч. 4 ст. 43 
(про зміну істотних умов праці державного службовця повідомляє 
керівник державної служби) тощо та ч. 2 ст. 30 («...рішення конкурс-
ної комісії скасовується суб’єктом призначення...»); ч. 6 ст. 31 (рі-
шення про тимчасове покладання обов’язків приймає суб’єкт приз-
начення); ч. 1 ст. 35 (суб’єкт призначення може встановити випро-
бування); ч. 4 ст. 36 («у разі відмови особи від складення Присяги ... 
акт про призначення на посаду скасовується суб’єктом призначен-
ня») тощо. Ці, здебільшого, взаємовиключні повноваження керів-
ника державної служби та суб’єкта призначення створюють конк-
ретні прикладні проблеми, вирішити які зі змісту положень Зако-
ну-2015 неможливо. 

Враховуючи те, що терміни та їх нормативні визначення 
мають бути, з-поміж іншого зрозумілими та узгодженими, розгля-
немо їх більш детально. 

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону-2015 керівник державної 
служби в державному органі – посадова особа, яка займає вищу 
посаду державної служби в державному органі, до посадових 
обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань дер-
жавної служби та організації роботи інших працівників у цьому 
органі. 
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Виокремимо такі характерні ознаками керівника державної 
служби: 

−	займає посаду державної служби, тобто обов’язково є дер-
жавним службовцем, відповідно до ч. 2 ст. 1 та п. 4 ч. 1 ст. 2 Закону-
2015; 

−	 займає вищу посаду державної служби в державному ор-
гані. В даному випадку маються на увазі необов’язково посади ка-
тегорії «А» (посади вищого корпусу), а може й займати посаду ка-
тегорії «Б», як, наприклад, посада керівника апарату місцевої дер-
жавної адміністрації – належить до категорії «Б» (абз. 4 п. 2 ч. 2 ст. 
6 Закону-2015), він же є і керівником державної служби в апараті 
місцевої державної адміністрації (п. 31 ч. 1 ст. 17 Закону-2015). 

−	 до посадових обов’язків належить: 1) здійснення повно-
важень з питань державної служби; 2) організація роботи інших 
працівників. 

У ч. 1 ст. 17 Закону-2015 наведено перелік конкретних по-
сад, які здійснюють повноваження керівника державної служби в 
деяких органах та визначено умови визначення керівника держа-
вної служби в інших випадках (п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 17). Однак на 
практиці та в теорії виникають проблемні питання з визначенням 
керівника державної служби, що обґрунтовує інтерес до ознак ке-
рівника державної служби, вказаних вище, його повноважень (ч. 2 
ст. 17 Закону-2015) та правового статусу державного органу. 

Суб’єкт призначення, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 2 Закону-
2015, −	 державний орган або посадова особа, яким відповідно до 
законодавства надано повноваження від імені держави признача-
ти на відповідну посаду державної служби в державному органі та 
звільняти з такої посади. 

Суб’єкта призначення характеризують такі ознаки: 
−	 це державний орган, правовий статус та організаційно-

правова форма якого не має значення; або 
−	це посадова особа, наявність якої передбачена законодав-

ством. Ця посадова особа є обов’язково недержавним службовцем, 
в іншому разі – це керівник державної служби; 

−	наявність відповідно до законодавства повноважень при-
значати на посаду державної служби та звільняти з такої посади. В 
науково-практичному коментарі Закону-2015 зазначається, що 
суб’єкт призначення, як правило, виконує й інші повноваження 
щодо державного службовця, зокрема ініціює дисциплінарне про-
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вадження, вирішує питання про заохочення1. Незважаючи на те, 
що повноваження суб’єкта призначення в Законі-2015 не система-
тизовані, очевидно, що вони не обмежуються тільки призначен-
ням та звільненням. 

Також слід звернути увагу на те, що ці повноваження вста-
новлюються відповідно до законодавства, що не обмежується ви-
ключно законами, а включає й інші акти, у тому числі підзаконно-
го характеру. 

З аналізу положень ч. 2 ст. 23 та ст. 31 Закону-2015 можна 
зробити висновок, що суб’єкт призначення доцільно використову-
вати лише щодо посад категорії «А» (прийняття рішення про ого-
лошення конкурсу, про призначення на посаду). Втім це припущення 
не узгоджується з положеннями чинного законодавства, іншими 
положеннями Закону-2015. 

Приміром, голови місцевих державних адміністрацій (не 
державні службовці, згідно з п. 91 ч. 3 ст. 3 Закону-2015) признача-
ють на посади та звільняють з посад керівників апаратів цих адмі-
ністрацій (п. 4 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні ад-
міністрації»2), отже, є їх суб’єктами призначення. Проте вище за-
значалось, що посади керівників апаратів місцевих державних ад-
міністрацій належать до посад категорії «Б». 

Неузгодженість з іншими положеннями Закону-2015 вбачаємо, 
зокрема, з ч. 2 ст. 68, відповідно до якої дисциплінарні стягнення на-
кладаються (застосовуються) як на державних службовців категорії 
«А», так, відповідно, і категорій «Б» і «В» – суб’єктом призначення. 

Таким чином, і керівник державної служби, і суб’єкт призна-
чення встановлюються щодо конкретних посад державної служби, 
а визначення їх співвідношення залишається важким і вкрай важ-
ливим, як для теоретичних напрацювань, так і для вирішення 
прикладних проблем. Наразі ж вважаємо, що деякою мірою їх спів-
відношення розкривається за такою формулою: «кожен керівник 
державної служби є суб’єктом призначення, проте не кожний 
суб’єкт призначення є керівником державної служби». 

 
 
 

                                                 
1 Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну 

службу» / Ред. кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець 
(відп. ред.). К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. 796 с. С. 42. 

2 Про місцеві державні адміністрації: Закону України від 09.04.1999 
№ 586-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14 (дата звер-
нення 15.10.2018 р.). 




