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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Довгий час гальмувалися державотворчі процеси, 

що розпочалися з моменту проголошення України суверенною та незалежною 

державою. Становлення соціального суспільства, економічної незалежності та 

політичної системи, яка буде спрямовуватись на задоволення потреб соціуму 

неможливе без належного регулювання праці державних службовців. 

Підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом сформувало ряд 

необхідних для вирішення питань, які покладаються на Україну. Так, одним із 

них є питання регулювання праці державних службовців та пристосування їх до 

принципів гуманізму, відкритості і спрямованості на задоволення потреб 

соціуму. 

Інтегративні процеси та процеси реформування державної служби 

зумовлюють зростання необхідності побудови високопрофесійного апарату 

органів державної влади, ефективність діяльності якого прямо залежить від 

його кадрового забезпечення. Процес імплементації норм, на яких ґрунтується 

державна служба, викликає нагальну потребу у вдосконаленні вітчизняного 

законодавства стосовно регулювання праці державних службовців. Для 

реалізації поставлених задач процедури вступу на державну службу повинні 

зазнати оновлення та стати більш пристосованими до потреб суспільства і 

держави. Природно, що їх вирішення можливе лише шляхом структурного 

реформування системи виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями. 

Формування оновленої системи органів державної влади потребує якісної 

системи оцінки професійних, ділових і особистих якостей кандидатів на посади 

державних службовців. 

Незрозумілість регламентації та процесів вступу на державну службу 

зумовлюють доцільність проведення аналізу конкурсних, виборних та кадрових 

підстав призначення на посади державних службовців. Крім того, недостатня 

нормативна урегульованість процесів стажування та призначення на посаду 

потребують наукового аналізу та переосмислення в процесі виникнення 

трудових правовідносин з державними службовцями. Оновлення науково-

практичної бази в системі правового регулювання виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями позитивним чином сприятиме 

створенню високопрофесійного кадрового забезпечення органів державної 

влади. 

Стан сучасного законодавчого регулювання та пристосованість його до 

потреб практики виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями зумовлює потребу проведення комплексного всебічного 

дослідження в контексті проведення адміністративної реформи та 

інтегративних процесів пристосування норм законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права соціального 

забезпечення юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка відповідно до теми «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-11), затвердженої на 

період з 1 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

проведенні комплексного аналізу проблемних питань правового регулювання 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями, розкритті 

характеру цих правовідносин та виявленні на цій підставі тенденцій розвитку 

законодавства, доцільності застосування міжнародного досвіду, 

обґрунтуванні та розробці наукових пропозицій щодо удосконалення 

законодавства України, що регламентує виникнення трудових відносин з 

державними службовцями. 

На підставі вищезазначеної мети у процесі розробки дисертаційного 

дослідження ставилися такі задачі: 

– визначити поняття та характерні ознаки виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями; 

– проаналізувати принципи, на яких базується виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями; 

– розробити дефініцію категорії «посада державної служби» та здійснити 

їх класифікацію; 

– розглянути і проаналізувати умови та підстави виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями; 

– дослідити правові механізми проведення конкурсних процедур на 

заміщення вакантних посад державних службовців; 

– виявити особливості трудового договору (контракту), укладеного з 

державними службовцями, та процедури його укладення; 

– з’ясувати правову природу перебування в кадровому резерві та 

проходження стажування на посаді державного службовця; 

– визначити сутність правового регулювання виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями в найбільш розвинених країнах 

світу та запропонувати шляхи його застосування в законодавстві України; 

– виявити, проаналізувати та дати актуальні пропозиції щодо вирішення 

проблем та недоліків правового регулювання виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями в Україні. 

Об’єктом дослідження є трудові правовідносини, що виникають у 

зв’язку із прийняттям на посаду державної служби. 

Предмет дослідження становить процес виникнення трудових 

правовідносини з державними службовцями. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складає сукупність методів і прийомів наукового пізнання, яка 
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містить як загальнотеоретичні, так спеціальні наукові методи: діалектичний, 

порівняльно-правовий, аналітичний, структурно-функціональний, 

статистичний. 

Діалектичний метод покладено в основу дослідження процесу 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями в їх розвитку 

та взаємозв’язку з іншими процесами та явищами (підрозділи 1.1–1.3). 

Порівняльно-правовий метод (підрозділи 3.1 та 3.2) застосовується під час 

аналізу законодавства у досліджуваній сфері в Україні, а також компаративного 

аналізу відповідних норм вітчизняного та європейського права. Аналітичний 

метод (підрозділи 2.1–2.4) надав можливість встановити необхідність 

вдосконалення правового регулювання виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями. Структурно-функціональний аналіз (підрозділи 2.1, 

2.2 та 3.2) дозволив визначити відповідність нормативно-правових актів у сфері 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями реальним 

суспільним відносинам у цій сфері. Статистичний метод використано при 

роботі зі статистичними матеріалами (підрозділ 2.1). 

Теоретичну базу наукового дослідження становлять праці, розробки 

вітчизняних фахівців у галузі трудового права, адміністративного права та 

державного будівництва, а саме: В.Б. Авер’янова, В.М. Андріїва, 

А.В. Андрушко, Ю.П, Битяка, Н.Б. Болотіної, С.А. Бондарчука, 

С.Я. Вавженчука, С.В. Венедіктова, Н.А. Гнидюк, Н.Ю. Голубаєвої, 

І.П. Грекова, В.В. Єрьоменко, В.В. Жернакова, М.І. Іншина, М.П. Карпушина, 

С.В. Ківалова, В.Ю. Кінчука, М.М. Клемпарського, О.Є. Костюченко, 

Д.О. Красівського, І.П. Лаврінчук, І.П. Лопушинського, У.І. Лохвич, 

С.С. Лукаша, В.Я. Малиновського, К.Ю. Мельника, Н.О. Мельничук, 

А.О. Мовчан, Н.М. Неумивайченко, А.Ф. Ноздрачова, О.Ю. Оболенського, 

Н.М. Обушенко, Ю.Г. Одегова, П.Д. Пилипенка, С.М. Прилипка, 

О.С. Продаєвич, В.І. Прокопенка, О.І. Процевського, В.Л. Савченко, 

А.С. Сіцінського, В.Н. Смірнова, С.М. Терницького, В.П. Тимощука, 

Ю.В. Ткаченка, О.П. Третьяк, У.В. Ушакова, Г.В. Фоміч, В.Ю. Хриптак, 

В.М. Цвіка, Г.Ф. Шершеневича, А.М. Школика, В.І. Щербини, О.М. Ярошенка. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в 

Україні, з урахуванням новітніх поглядів на правові процеси реформування 

державної служби, здійснено комплексне наукове дослідження проблемних 

питань виникнення трудових правовідносин з державними службовцями, 

проаналізовано та сформовано пропозиції щодо їх вирішення. У ході 

проведення дисертаційного дослідження було сформовано та запропоновано 

ряд наукових висновків. До найбільш важливих відносимо наступні: 

вперше: 

– надано авторське визначення категорії «виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями» як юридичної процедури (процесу) 

набуття особою, яка претендує на зайняття посади в державних органах, 
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органах місцевого самоврядування, статусу державного службовця у зв’язку зі 

вступом на державну службу та призначенням на відповідну посаду; 

– визначено, що перебування в кадровому резерві та проходження 

стажування не можна вважати самостійним юридичним фактом, який викликає 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями. Їх необхідно 

розглядати як правові становища, що прямо впливають на виникнення 

юридичних фактів, які у своїй сукупності передбачають виникнення трудових 

правовідносин; 

– для зниження впливу керівника державного органу на відбір кандидатів 

на посади державних службовців за конкурсом запропоновано запровадити 

колегіальне обрання переможця конкурсною комісією; для збільшення ролі 

кадрового резерву у процесі формування складу працівників державних органів 

необхідно запровадити заміщення резервістом аналогічних посад у державних 

органах, в яких він не стоїть у державному резерві, за умови, якщо відсутній 

потрібний кандидат на вакансію; 

удосконалено: 

– систематизацію ознак виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями, до яких віднесено: 1) являє собою триваючий у часі 

процес, що слідує за процедурою призначення на державну службу (проведення 

конкурсу, проведення спеціальної перевірки тощо); 2) пов’язаний з реалізацією 

права громадянина на державну службу та є наслідком проходження особою 

всіх етапів відбору, виконання інших умов та наявності підстав для її 

фактичного призначення на посаду; 3) момент виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями визначається моментом набуття 

особою статусу державного службовця та призначення її на посаду в 

державному апараті; 

– класифікацію принципів виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями, яку запропоновано здійснити за критерієм 

поширення їх дії, на загальноправові (верховенства права, законності, 

соціальної справедливості, прозорості, стабільності тощо) та галузеві 

(політичної нейтральності, персональної відповідальності, публічності, 

доброчесності тощо); 

– визначення посади державної служби, яку запропоновано розглядати з 

функціональної та організаційної точок зору. У функціональному розумінні, 

державна посада – це частина повноважень держави, яка делегована посадовій 

особі (державному службовцю) з метою виконання функцій держави. З позиції 

організаційного підходу, державна посада – це першочерговий елемент 

побудови державного органу, відповідно до якого формуються особливості 

правового регулювання діяльності та праці державних службовців; 

– класифікацію посад державної служби, яку здійснено за такими 

критеріями: 1) залежно від виду державного органу, в штаті якого передбачена 

відповідна посада: посади в апаратах органів державної влади (Адміністрації 



5 

Президент України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України тощо); посади в 

місцевих органах державного управління та місцевого самоврядування 

(місцевих адміністраціях та їх апараті); посади в інших державних органах 

(центральних органах виконавчої влади тощо); 2) в залежності від обсягу 

функцій та повноважень особи, яка займає відповідну посаду в державній 

службі: посади категорії А-В (ст. 6 Закону України «Про державну службу»); 

3) залежно від місця посади в управлінській ієрархії: керівні посади (керівників 

органів, структурних підрозділів, відділів, їх заступників), посади спеціалістів 

різної категорії; 

– визначення та систематизацію видів підстав виникнення трудових 

відносин з державними службовцями як систему юридичних фактів, із 

настанням яких пов’язане призначення на посаду державної служби та набуття 

конкретною особою статусу державного службовця. До підстав виникнення 

трудових правовідносин з державними службовцями запропоновано віднести: 

волевиявлення особи щодо вступу на державну службу, прийняття рішення 

уповноваженою посадовою особою щодо призначення на посаду державного 

службовця в порядку та за наявності умов, передбачених законодавством, або 

визначення результатів голосування (якщо застосовується процедура обрання 

на посаду), укладення трудового договору; 

– дефініцію та групування умов виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями як юридично значимих фактів, які визначені 

нормативно-правовими актами та за безальтернативної наявності яких особа 

може набувати статусу державного службовця. Умови згруповано таким чином: 

1) умови, пов’язані з фізичними характеристиками особи (вік, дієздатність 

тощо); 2) соціальні умови (громадянство, відсутність судимості, дотримання 

вимог щодо несумісності та політичної нейтральності тощо); 3) кваліфікаційні 

умови (освіта, досвід роботи, наявність необхідного рівня знань та вмінь тощо); 

4) процедурні умови (проходження особою конкурсного відбору, подання 

достовірних документів тощо); 

– систематизацію ознак та стадій конкурсу на заміщення посад державної 

служби, а також визначення поняття конкурсу як системи заходів, спрямованих 

на заміщення вакантної посади в органах державної влади шляхом визначення 

найкомпетентнішого кандидата за встановленими критеріями. До ознак 

конкурсу на заміщення вакантної посади в державній службі віднесено: 

1) конкурс виступає однією з найбільш дієвих форм відбору кандидатів на 

посаду в органи державної влади; 2) виконує ряд важливих функцій, серед яких 

– стимулювання кандидатів до саморозвитку і самоосвіти; 3) змагальна основа 

конкурсного відбору; 4) статистично-аналітична ознака; 

– узагальнення особливостей трудового договору, що укладається з 

державними службовцями, які включають: 1) обов’язкову письмову форму; 

2) обов’язкове внесення до змісту договору відомостей про присвоєння 

відповідного рангу, випробування при прийнятті на роботу, професійну 
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підготовку безпосередньо в державному органі (установі, в якій працює особа), 

надання житлової площі, розширення сфери діяльності працівника, переїзд 

працівника в іншу місцевість тощо; 3) умову про те, що переважною формою є 

контракт; 

– систематизацію особливостей процедури укладення трудового договору 

з державними службовцями, якими визначено наступні: 1) сторони не можуть 

самостійно встановлювати основні умови трудового договору, оскільки вони 

визначені законодавством та посадовими інструкціями; 2) укладенню трудового 

договору обов’язково передує конкурс або інша процедура відбору; 3) якщо 

особа вперше призначається на посаду державного службовця, то до укладення 

трудового договору вона зобов’язана вийти зі складу виконавчого органу чи 

наглядової ради підприємства або організації та припинити іншу діяльність, 

несумісну із зайняттям посади державної служби, а після укладення трудового 

договору – прийняти присягу; 

дістали подальшого розвитку: 

– пропозиції щодо застосування позитивного зарубіжного досвіду у сфері 

правового регулювання умов, підстав та процедури виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями в законодавстві України: 

1) поступова трансформація назви «державна служба» на «публічну службу»; 

розширення посад, які підпадатимуть під дію закону і на які 

поширюватимуться спеціальні вимоги для вступу на публічну службу та 

гарантії (для працівників навчальних закладів, лікарів, вчителів, працівників 

пошти, працівників державних банків, працівників залізниці); 2) запровадження 

диференційованого підходу до визначення мінімального віку для вступу на 

державну службу (від 23 до 27 років); 3) удосконалення конкурсної процедури 

відбору кандидатів на посади державної служби шляхом запровадження 

комп’ютерного тестування з метою визначення психотипу особистості, його 

особистих, морально-етичних якостей; 4) запровадження диференційованого 

підходу щодо визначення вимог до кандидатів на посади державної служби – 

крім загальних вимог щодо громадянства, відсутності судимості тощо, 

розробити відповідні вимоги до особистих якостей, практичних вмінь та 

навичок кандидатів; 

– узагальнення основних недоліків сучасного законодавства, що регулює 

питання виникнення трудових правовідносин з державними службовцями, до 

яких віднесено: 1) недосконалу систему підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації кандидатів на посади державних службовців і 

посадових осіб органів місцевого самоврядування (відсутність на 

законодавчому рівні уніфікованих вимог до розробки програм підготовки 

тощо); 2) відсутність тісного взаємозв’язку наукових досліджень з практичними 

потребами державних органів та органів місцевого самоврядування; 

3) проблеми законодавчого визначення та перевірки дотримання умов 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями тощо; 
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– рекомендації щодо удосконалення процедури виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями, для чого запропоновано внести 

наступні зміни та доповнення до Закону України «Про державну службу»: 

1) запровадити обов’язкову участь Національного агентства з питань державної 

служби України у проведенні конкурсних процедур в органах державної влади 

всіх рівнів та у перевірці виконання плану стажування і надання керівництвом 

державного органу висновків про наслідки його закінчення; 2) конкретизувати 

вимоги до особистих якостей, здібностей та морально-етичних характеристик 

кандидатів на посади державної служби. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес, зокрема: 

а) у науково-дослідній сфері – основні положення та висновки дисертації 

можуть бути основою для розробки теоретико-правових питань виникнення 

трудових правовідносин з державними службовцями; 

б) у правотворчості – висновки, пропозиції та рекомендації, 

сформульовані в дисертації, можуть бути використані для підготовки і 

уточнення ряду законодавчих та підзаконних актів з питань правового 

регулювання виникнення трудових правовідносин з державними службовцями; 

в) у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити ефективність застосування законодавства в сфері 

регулювання процедури виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями; 

г) у навчальному процесі – матеріали дисертації доцільно 

використовувати при підготовці підручників та навчальних посібників з 

дисциплін «Трудове право», «Адміністративне право» та інших дисциплін 

трудового і адміністративно-правового характеру, а також при проведенні 

занять з цих дисциплін. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація виконана та обговорена на 

кафедрі трудового права та права соціального забезпечення Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Основні положення та 

висновки, на яких базується дисертаційне дослідження, а також основні ідеї роботи 

було оприлюднені на наступних конференціях: «Сучасний стан і перспективи 

розвитку держави і права» (м. Дніпропетровськ, 13–14 грудня 2013 р.); 

«Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 23 травня 2014 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені в 

7 наукових працях, серед них: 4 статті у наукових фахових виданнях України, 

1 стаття у виданні іноземної держави, а також тези 2 доповідей на міжнародних 

науково-теоретичних і науково-практичних конференціях. 

Структура роботи зумовлена метою й задачами дослідження та 

складається зі вступу, 3-х розділів, які містять 9 підрозділів, висновків і списку 

використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 203 сторінки. Список 

використаних джерел складається з 190 найменувань і займає 21 сторінку. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність тематики дисертації, її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами, окреслюється мета, задачі, об’єкт і 

предмет дослідження, висвітлюється його методологічне підґрунтя, 

розкривається наукова новизну отриманих результатів, вказуються найбільш 

значущі приклади апробації наукового доробку. 

Розділ 1 «Загальноправова характеристика виникнення трудових 

відносин з державними службовцями» містить 3 підрозділи. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та ознаки виникнення трудових відносин з 

державними службовцями» пропонується розглядати державну службу як 

комплексне явище, сфера регулювання якої не може підпадати під дію лише 

одного інституту права. Відзначається, що відносини, які стосуються вступу, 

проходження та звільнення з державної служби, підпадають під регулювання 

нормами трудового законодавства. Державна служба розглядається як одна з 

форм реалізації права громадян на працю. 

Визначається, що державні органи слід розглядати як роботодавців у 

системі трудових правовідносин з державними службовцями. Так, у контексті 

трудових правовідносин, по-перше, держава виступає в ролі роботодавця, яку 

вона виконує через органи державної влади, їх керівників і уповноважених осіб, 

та наділена всіма функціями роботодавця по відношенню до державних 

службовців, по-друге, державних службовців пропонується розглядати як 

найманих працівників по відношенню до держави. 

Автор наголошує, що процедури вступу на державну службу є подібними 

до влаштування на роботу в цивільному секторі, але при цьому мають місце ряд 

особливостей у зв’язку з специфічною сферою діяльності. Так, конкурсна 

процедура вступу широко застосовується не лише органами державної влади, а 

й роботодавцями. Під спеціальними ж процедурами пропонується розуміти 

стажування, перебування в кадровому резерві та призначення на посаду. 

У підрозділі 1.2 «Принципи трудових правовідносин з державними 

службовцями» проаналізовано закони про державну службу різних країни світу 

та визначено, на яких саме принципах ґрунтується виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями. Наголошено на доцільності поділу 

принципів на загальноправові та галузеві. 

Особлива увага приділяється принципам державної служби, які 

застосовуються для створення ефективного апарату державної влади та 

ефективного підбору кадрів на державну службу. 

Відзначається необхідність створення нормативно-правового акта, який 

повинен роз’яснювати дію принципів, на яких ґрунтується державна служба 

для більш детальної їх регламентації та осмислення при формуванні кадрового 

складу органів державної влади. Автор наголошує, що всі принципи тісно 

пов’язані та переплітаються між собою, невиконання одних тягне за собою 
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неналежне виконання інших і, як правило, настання негативних факторів 

регулювання праці державних службовців та неналежне виконання останніми 

своїх повноважень. 

Визначається, що принципи державної служби повинні застосовуватися 

для забезпечення належного функціонування інституту державної служби. 

У підрозділі 1.3 «Поняття та класифікація посад державної служби» 

проаналізовано поняття «посада» та «посадова особа». Визначається, що посаду 

слід розглядати як першочерговий елемент побудови державного органу. 

Відповідно до займаної посади формуються обов’язки державного службовця. 

Вказується, що дані поняття прямо вливають на обставини, що стосуються 

вступу на державну службу. Так, кваліфікаційні вимоги, які ставляться до 

кандидата при проходженні процедур вступу на державну службу, 

встановлюються з урахуванням специфіки діяльності органу державної влади 

та посади, яка є вакантною. 

Автор стверджує, що посади на державній службі України доцільно 

поділяти на політичні, судові та службові. Так, до політичних посад 

пропонується відносити осіб, що зайняті на посадах політичних державних 

службовців, беруть участь у керівництві та спрямуванні державної політики, 

основною підставою вступу на державну службу яких є обрання на посаду. До 

службових посад дисертант пропонує відносити категорії осіб, які працюють в 

органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших осіб, 

що мають державно-владні повноваження та є деполітизованими при виконанні 

своїх повноважень. Пропонується окремо виділяти працівників, які займаються 

апаратно-технічним забезпеченням державних органів, не надаючи їм статусу 

державного службовця. 

Розділ 2 «Сучасні умови та підстави виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями» охоплює 4 підрозділи. 

У підрозділ 2.1 «Поняття підстав та умов виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями» відзначається, що в основі підстав 

вступу на державну службу лежать юридичні факти, які в своїй сукупності 

утворюють фактичний склад, що призводить до виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями. Юридичні факти – це сукупність 

життєвих обставин, які спричиняють виникнення, зміну чи припинення певного 

виду правовідносин. 

Автор наголошує, що такі підстави вступу на державну службу як 

перебування в кадровому резерві та проходження стажування не можна 

вважати самостійним юридичним фактом, який призводить до виникнення 

трудових правовідносин. Під правовими підставами вступу на державну 

службу доцільно розуміти конкурсну процедуру заміщення, вибори, 

призначення на посаду та укладення трудового договору. Так, юридичний факт 

загалом спричиняє виникнення певного виду правовідносин, але вищезазначені 

юридичні факти не можуть окремо призвести до виникнення трудових 
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правовідносин, так як вони виникають лише за допомогою декількох 

юридичних фактів, що утворюють фактичний склад. 

Умови вступу на державну службу поділено на дві категорії: фактичні та 

юридичні. До юридичних пропонується відносити ті, що стосуються 

правоздатності та дієздатності особи, тоді як до фактичних – умови, які 

безпосередньо висуваються до кандидата на певну посаду( вік, освіта, трудовий 

стаж, проходження стажування тощо). 

У підрозділі 2.2 «Конкурсні засади виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями» визначається, що конкурс – це система заходів, 

спрямованих на заміщення вакантної посади в органах державної влади шляхом 

визначення найкомпетентнішого кандидата за встановленими критеріями. 

Наголошується, що недостатня відкритість та прозорість проведення 

конкурсних процедур є суттєвим недоліком, для подолання якого пропонується 

провести ряд заходів: збільшити доступ до інформації про проведення 

конкурсу, розробити на сайтах державних органів відповідні розділи, на яких 

публікуватиметься інформація про проведення конкурсу, вимоги до кандидатів 

та відомості про його проведення, підвищити роль конкурсної комісії при 

визначенні переможців конкурсу з тим, щоб рішення про призначення 

кандидата на посаду державного службовця мало колективний характер. 

Автор підкреслює доцільність зменшення ролі керівника державного 

органу при проведенні конкурсу та на його основі призначенні кандидата на 

посаду. Так, призначення на посаду керівником повинно мати лише урочистий 

характер. Іншими словами, керівник державного органу не повинен самостійно 

обирати кандидата на основі рекомендацій конкурсної комісії, він лише 

призначає його та проводить урочисті процедури вступу, наприклад, такі як 

присяга державного службовця. 

У підрозділі 2.3 «Укладення трудового договору (контракту) як підстава 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями» автор 

відзначає, що укладення трудового договору з державними службовцями є 

завершальною стадією виникнення трудових правовідносин. Для того, щоб 

трудовий договір було укладено, повинні бути дотримані основні та додаткові 

його умови. Так, основними є вимоги, регламентовані законодавством, тоді як 

додаткові вимоги визначаються за згодою сторін. Обґрунтовується доцільність 

використання додаткових умов трудового договору з працівниками для 

урахування індивідуальної особливості працівника та посади, яку він обіймає. 

Для того, щоб додаткові умови мали юридичну значимість, вони повинні бути 

відзначені в трудовому договорі або письмовому наказі відповідного органу. 

Наголошується на посиленні ролі контракту при виникненні трудових 

правовідносин з державними службовцями, відзначається, що така форма 

трудового договору є більш пристосованою до реалій сьогодення. Крім того, 

підкреслюється, що контрактна основа праці являє собою більш захищену 

форму. Так, контракт доцільно застосовувати тоді, коли потрібно врахувати 
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специфіку повноважень державного службовця, наприклад, працівника СБУ, 

суду, правоохоронних органів. 

У підрозділі 2.4 «Інші підстави виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями» проводиться суттєвий аналіз таких підстав вступу 

на державну службу як стажування та перебування в кадровому резерві. 

Дисертантом визначено правове становище, в якому перебуває особа, 

проходячи стажування та знаходячись у кадровому резерві. Перебування 

особи в такому правовому становищі дає їй змогу усвідомити та 

проаналізувати всі аспекти діяльності посади державного службовця, на яку 

вона претендує. 

Відзначається, що перебування в кадровому резерві та проходження 

стажування має ряд недоліків, пов’язаних з непрофесійністю та недостатньою 

увагою до їх оформлення. Автор наголошує на тому, що для їх подолання 

керівник державного органу повинен у повній мірі контролювати проходження 

стажування особами, проводити роз’яснювальну роботу із стажистом та 

контролювати формування кадрового резерву для органу державної влади. 

Розділ 3 «Шляхи удосконалення законодавства у сфері регулювання 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями» має 2 

підрозділи. 

У підрозділі 3.1 «Закордонний досвід регулювання виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями» автором визначено вимоги до 

вступу на державну службу в європейських країнах. До основних з них 

відносяться: громадянство, дієздатність особи, володіння державною мовою, 

вікові обмеження, відповідна освіта, відсутність судимості, відсутність кровної 

чи матримоніальної спорідненості, фізична придатність, дотримання вимог 

стосовно військового обов’язку, обмеження, встановлені в судовому чи 

законодавчому порядку, та попередній досвід роботи. 

Наголошується на доцільності застосування досвіду реформування 

державної служби в Польщі. На його основі пропонується розробити модель 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 

Відзначається, що перш ніж особа отримає статус державного службовця, вона 

повинна пройти кваліфікаційні процедури, які підтвердять її придатність до 

державної служби. Пропонується в ролі таких процедур розглядати стажування 

для осіб, що вступають на державну службу вперше. 

Визначено, що в європейських країнах приділяється значна увага 

професійній підготовці державних службовців. Вважається доцільним 

створення таких програм в Україні на засадах програми KSAP. 

Значна увага приділяється визначенню категорій осіб, які є державними 

службовцями в Європі. Так, автор пропонує доповнити посади державних 

службовців наступними: викладачі вищих навчальних закладів, лікарі 

державних медичних установ, працівники пошти, працівники державних 

банківських установ, працівники залізниці. 



12 

У підрозділі 3.2 «Проблеми правового регулювання виникнення 

трудових правовідносин з державними службовцями в Україні та шляхи їх 

вирішення» розглядаються новітні нормативно-правові акти, що стосуються 

впровадження системи реформування державної служби. На їх основі було 

виділено проблеми правового регулювання виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями. Для їх вирішення необхідно 

провести такі заходи: реформувати процедуру конкурсного відбору, 

визначити вимоги до посад державних службовців, оновити зміст діяльності 

кадрових служб, посилити контроль в управлінні персоналом, налагодити 

зв’язки між науковими дослідженнями і практичними проблемами, 

гарантувати політичну нейтральність державних службовців, забезпечити 

рівний доступ громадян до державної служби, створити 

конкурентоспроможний рівень оплати праці та запровадити новітні системи 

управління персоналом. 

Наголошується на посиленні ролі Національного агентства з питань 

державної служби України. Так, даний орган повинен брати безпосередню 

участь у проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад на державній 

службі. 

Значна увага приділяється підвищенню контролю за проходженням 

стажування та залученням до такої процедури Національного агентства з 

питань державної служби в Україні. 

Автор наголошує на необхідності створення соціальних програм для 

кандидатів на роботу в органах державної влади. Такі програми повинні 

забезпечити отримання необхідних знань кандидатами на посади державних 

службовців та підвищити професійність і відкритість державної служби. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведення дисертаційного дослідження, виконаного на 

основі чинного законодавства України, його практики застосування, аналізу 

зарубіжного законодавства та досвіду його реалізації, теоретичного 

матеріалу та наукових праць різних галузей знань, сформовано пропозиції 

та рекомендації, спрямовані на удосконалення правового регулювання 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями. Так, 

дисертаційне дослідження дало змогу отримати наступні висновки. 

1. Характерними ознаками виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями є те, що: 1) вони являють собою триваючий у часі 

процес, що слідує за процедурою призначення на державну службу (проведення 

конкурсу, проведення спеціальної перевірки тощо); 2) пов’язані з реалізацією 

права громадянина на державну службу та є наслідком проходження особою 

всіх етапів відбору, виконання інших умов та наявності підстав для її 

фактичного призначення на посаду; 3) момент виникнення трудових 
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правовідносин з державними службовцями визначається моментом набуття 

особою статусу державного службовця та призначення її на посаду в 

державному апараті. 

2. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями – це 

юридична процедура (процес) набуття особою, яка претендує на зайняття 

посади в державних органах, органах місцевого самоврядування, статусу 

державного службовця у зв’язку зі вступом на державну службу та 

призначенням на відповідну посаду. 

3. Принципи виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями можна класифікувати за критерієм поширення їх дії на 

загальноправові (верховенства права, законності, соціальної справедливості, 

прозорості, стабільності та ін.) та галузеві (політичної нейтральності, 

персональної відповідальності, публічності, доброчесності та ін.). 

Пропонується прийняти нормативний акт, який буде роз’яснювати дію 

принципів, на яких ґрунтується державна служба, для більш детальної їх 

регламентації та осмислення при формуванні кадрового складу органів 

державної влади. 

4. З точки зору функціонального розуміння, державна посада – це частина 

повноважень держави, яка делегована посадовій особі (державному 

службовцю), з метою виконання функцій держави. З позиції організаційного 

підходу, державна посада – це першочерговий елемент побудови державного 

органу, відповідно до якого формуються особливості правового регулювання 

діяльності та праці державних службовців. 

5. Посади державної служби класифікуються за такими критеріями: 1) за 

видом державного органу, в штаті якого передбачена відповідна посада: посади 

в апаратах органів державної влади (Адміністрація Президента України, 

Секретаріат Кабінету Міністрів України тощо); посади в місцевих органах 

державного управління та органах місцевого самоврядування (в місцевих 

адміністраціях та їх апараті); посади в інших державних органах (центральних 

органах виконавчої влади та ін.); 2) в залежності від обсягу функцій та 

повноважень особи, яка займає відповідну посаду в державній службі: посади 

категорії А-В (ст. 6 Закону України «Про державну службу»); 3) залежно від 

місця посади в управлінській ієрархії: керівні посади (керівників органів, 

структурних підрозділів, відділів, їх заступників); посади спеціалістів різної 

категорії. 

6. Підстави виникнення трудових відносин з державними службовцями 

– це система юридичних фактів, із настанням яких пов’язане призначення на 

посаду державної служби та набуття конкретною особою статусу державного 

службовця. До підстав виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями належать: волевиявлення особи щодо вступу на державну 

службу, прийняття рішення уповноваженою посадовою особою щодо 

призначення на посаду державного службовця в порядку та за наявності 
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умов, передбачених законодавством, або визначення результатів голосування 

(якщо застосовується процедура обрання на посаду), укладення трудового 

договору. 

7. Умови виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями – це юридично значимі факти, які визначені нормативно-

правовими актами та за безальтернативної наявності яких особа може набувати 

статусу державного службовця. Умови слід згрупувати таким чином: 1) умови, 

пов’язані з фізичними характеристиками особи (вік, дієздатність тощо); 

2) соціальні умови (громадянство, відсутність судимості, дотримання вимог 

щодо несумісності та політичної нейтральності тощо); 3) кваліфікаційні умови 

(освіта, досвід роботи, наявність необхідного рівня знань та вмінь тощо); 

4) процедурні умови (проходження особою конкурсного відбору, подання 

достовірних документів тощо). 

8. Конкурс – це система заходів, спрямованих на заміщення вакантної 

посади в органах державної влади шляхом визначення найкомпетентнішого 

кандидата за встановленими критеріями. До ознак конкурсу на заміщення 

вакантної посади в державній службі належать наступні: 1) конкурс являє 

собою одну з найбільш дієвих форм відбору кандидатів на посаду в органи 

державної влади; 2) він виконує ряд важливих функцій, серед яких – 

стимулювання кандидатів до саморозвитку і самоосвіти; 3) має змагальну 

основу відбору; 4) характеризується статистично-аналітичною ознакою. 

9. Стадіями проходження конкурсу є: 1) стадія формулювання; 

2) підготовча стадія: а) публікація оголошення про проведення конкурсу, 

б) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, в) розгляд 

поданих документів і допуск до участі у конкурсі; 3) головна стадія: 

а) проведення конкурсного іспиту, б) проведення співбесіди; 4) узагальнююча 

стадія: а) прийняття рішення за результатами конкурсу, б) оскарження рішення 

конкурсної комісії, в) виконання рішення конкурсної комісії. 

10. Укладення трудового договору з державними службовцями є 

завершальною стадією виникнення трудових правовідносин. До особливостей 

трудового договору, що укладається з державними службовцями, відносять: 

1) обов’язкова письмова форма; 2) обов’язкове внесення до змісту договору 

відомостей про присвоєння відповідного рангу, випробування при прийнятті на 

роботу, професійну підготовку безпосередньо в державному органі (установі, в 

якій працює особа), надання житлової площі, розширення сфери діяльності 

працівника, переїзд працівника в іншу місцевість тощо; 3) переважною формою 

є контракт. 

11. Особливостями процедури укладення трудового договору з 

державними службовцями є те, що: 1) сторони не можуть самостійно 

встановлювати основні умови трудового договору, оскільки вони визначені 

законодавством, посадовими інструкціями; 2) укладенню трудового договору 

обов’язково передує конкурс або інша процедура відбору; 3) якщо особа 
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вперше призначається на посаду державного службовця, то до укладення 

трудового договору вона зобов’язана вийти зі складу виконавчого органу чи 

наглядової ради підприємства або організації та припинити іншу діяльність, 

несумісну із зайняттям посади державної служби, а після укладення трудового 

договору – прийняти присягу. 

12. Визначено, що перебування в кадровому резерві та проходження 

стажування не можна вважати самостійним юридичним фактом, який 

спричиняє виникнення трудових правовідносин з державними службовцями. Їх 

необхідно розглядати як правові становища, що прямо впливають на 

виникнення юридичних фактів, які у своїй сукупності передбачають 

виникнення трудових правовідносин. 

13. Пропонуємо наступні шляхи застосування позитивного зарубіжного 

досвіду у сфері правового регулювання умов, підстав та процедури виникнення 

трудових правовідносин з державними службовцями в законодавстві України: 

1) поступова трансформація поняття «державна служба» на «публічну службу»; 

розширення переліку посад, які підпадатимуть під дію закону, та на які 

поширюватимуться спеціальні вимоги для вступу на публічну службу і 

відповідні гарантії (для працівників навчальних закладів, лікарів, вчителів, 

працівників пошти, працівників державних банків, працівників залізниці); 

2) запровадження диференційованого підходу до визначення мінімального віку 

для вступу на державну службу (від 23 до 27 років); 3) удосконалення 

конкурсної процедури відбору кандидатів на посади державної служби шляхом 

запровадження комп’ютерного тестування з метою визначення психотипу 

особистості, її особистих, морально-етичних якостей; 4) встановлення 

диференційованого підходу до визначення вимог до кандидатів на посади 

державної служби – крім загальних вимог щодо громадянства, відсутності 

судимості та ін., розробити відповідні вимоги до особистих якостей, 

практичних вмінь та навичок кандидатів. 

14. Користуючись міжнародним досвідом європейських країн, 

пропонуємо: 1) перш ніж особа отримає статус державного службовця, вона 

повинна пройти кваліфікаційні процедури, які підтвердять її придатність до 

державної служби (стажування для осіб, які вступають на державну службу 

вперше); 2) підвищити контроль за проведенням конкурсу та зробити його 

більш відкритим шляхом встановлення такої вимоги: якщо вік службовця не 

перевищує 32 роки, він може призначатися на посаду лише після 

випробувального терміну, який допускається лише при призначенні на нижчі 

посади державних службовців, з отриманням відповідного рангу після його 

проходження. 

15. Основними недоліками сучасного законодавства, що регулює 

питання виникнення трудових правовідносин з державними службовцями , є: 

1) недосконала системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кандидатів на посади державних службовців та посадових осіб 
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місцевого самоврядування (відсутність на законодавчому рівні уніфікованих 

вимог до розробки програм підготовки тощо); 2) відсутність тісного 

взаємозв’язку наукових досліджень з практичними потребами державних 

органів та органів місцевого самоврядування; 3) проблеми законодавчого 

визначення та перевірки дотримання умов виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями; 4) недосконалість конкурсного 

відбору (проблеми відкритості конкурсного відбору на усі посади державної 

служби); 5) недосконалість діяльності кадрових служб державних органів та 

органів місцевого самоврядування, необхідність посилення їх ролі в 

управлінні персоналом відповідного органу, створенні 

конкурентоспроможного рівня оплати праці, запровадженні новітніх систем 

управління персоналом. 

16. Для удосконалення процедури виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями необхідно внести наступні зміни та доповнення до 

Закону України «Про державну службу»: 1) запровадити обов’язкову участь 

Національного агентства з питань державної служби України у проведенні 

конкурсних процедур в органах державної влади всіх рівнів, перевірці 

виконання плану стажування та наданні керівництвом державного органу 

висновків про наслідки його закінчення; 2) конкретизувати вимоги до 

особистих якостей, здібностей та морально-етичних характеристик кандидатів 

на посади державних службовців. 

17. Пропонується для зниження впливу керівника державного органу на 

відбір кандидатів на посади державних службовців за конкурсом запровадити 

колегіальне обрання переможця конкурсною комісією; для підвищення ролі 

кадрового резерву у процесі формування складу працівників державних органів 

необхідно запровадити заміщення резервістом аналогічних посад у державних 

органах, в яких він не стоїть у державному резерві, за умови, коли відсутній 

потрібний кандидат на вакансію. 

18. Для підвищення рівня доступу громадян до державної служби 

пропонується запровадити систему соціальних програм для кандидатів на 

посади в органах державної влади шляхом розробки відповідних нормативних 

актів у цій сфері. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ушверідзе Д.П. Правове регулювання виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2015. 

Дисертація присвячена складним проблемам теоретичних і практичних 

засад правового регулювання виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями. Досліджено склад таких правовідносин, доведено, 

що регулювання праці державних службовців є прерогативою трудового права. 

Проаналізовано систему принципів, на яких ґрунтуються процедури вступу на 

державну службу. Розглянуто підстави, на основі яких виникають трудові 

правовідносини з державними службовцями. Визначено, що ключовим 

елементом юридичного складу вступу на державну службу виступає 

юридичний факт. Досліджено правове регулювання проведення конкурсу на 

вакантні посади до органів державної влади. Трудовий договір з державними 

службовцями визначено як ключовий елемент вступу на державну службу. 

Автор наголошує на необхідності застосування контракту як більш 

врегульованої форми при укладенні трудового договору з державними 

службовцями. 
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Розглянуто міжнародний досвід провідних країн світу, на основі якого 

розроблено низку рекомендацій щодо вдосконалення процесу виникнення 

трудових правовідносин з державними службовцями в Україні та врегулювання 

національного законодавства відповідно до вимог Європейського Союзу. 

Визначено основні проблеми правового регулювання виникнення 

трудових правовідносин з державними службовцями та запропоновано шляхи і 

методи їх вирішення. Автор наголошує на необхідності застосування провідних 

методів підбору персоналу на державній службі, а також вдосконалення та 

збільшення ролі кадрових служб в органах державної влади України. 

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та 

функціонування системи відбору кадрів на державну службу України. 

Ключові слова: державна служба, державні службовці, вступ на державну 

службу, трудовий договір з державними службовцями, виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями, правове регулювання трудових 

правовідносин при вступі на державну службу. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ушверидзе Д.П. Правовое регулирование возникновения трудовых 

правоотношений с государственными служащими. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена сложным проблемам теоретических и 

практических основ правового регулирования возникновения трудовых 

правоотношений с государственными служащими. Исследован состав таких 

правоотношений, доказано, что регулирование труда государственных 

служащих является прерогативой трудового права. Проанализирована система 

принципов, на которых основываются процедуры поступления на 

государственную службу. Рассмотрены основания, которые приводят к 

возникновению трудовых правоотношений с государственными служащими. 

Определено, что ключевым элементом юридического состава вступления на 

государственную службу является юридический факт. Исследовано правовое 

регулирование проведения конкурса на вакантные должности в органы 

государственной власти. Трудовой договор с государственными служащими 

определен как ключевой элемент вступления на государственную службу. 

Автор подчеркивает необходимость применения контракта, как наиболее 

урегулированной формы при заключении трудового договора с 

государственными служащими. 

Рассмотрен международный опыт ведущих стран, на основе которого 

разработан ряд рекомендаций по совершенствованию процесса возникновения 
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трудовых правоотношений с государственными служащими в Украине и 

урегулирования национального законодательства с требованиями Европейского 

Союза. 

Определены основные проблемы правового регулирования 

возникновения трудовых правоотношений с государственными служащими и 

предложены пути и методы их решения. Автор подчеркивает необходимость 

применения передовых методов подбора персонала на государственной службе, 

а также совершенствования и увеличения роли кадровых служб в органах 

государственной власти Украины. Сформулированы предложения по 

совершенствованию действующего законодательства, а также 

функционированию системы отбора кадров на государственную службу 

Украины. 

Ключевые слова: государственная служба, государственные служащие, 

вступление на государственную службу, трудовой договор с государственными 

служащими, возникновение трудовых правоотношений с государственными 

служащими, правовое регулирование трудовых правоотношений при 

вступлении на государственную службу. 

 

ANNOTATION 

 

Ushveridze D.P. Legal regulation of the employment relationships with 

government officials. – The Manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of legal sciences, speciality 12.00.05 – 

labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

Dissertation is devoted to complex problems of theoretical and practical bases 

of legal regulation of the employment relationships with government officials. The 

composition of such relations, it is proved that the regulation of civil servants is the 

prerogative of the labor law. The system analyzes the principles on which the 

procedures in the public service. Considered the base on which there are labor 

relations with public officials. It was determined that a key element of the legal 

structure of entry to the civil service is a legal fact. Studied the legal regulation of the 

competition for vacant positions in state authorities. The employment contract with 

government officials identified as a key element of the entry into the civil service. 

The author emphasizes the need for the contract as a regulated form under an 

employment contract with government officials. 

Considered the international experience of the leading countries of the world, 

on the basis of which a number of recommendations to improve the process of the 

employment relationships with government officials in Ukraine and the settlement of 

national legislation with European Union requirements. 

The main problems of legal regulation of the employment relationships with 

government officials and the ways and methods to overcome them. The author 
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emphasizes the need for advanced methods of recruitment in the public service, as 

well as improving and increasing the role of personnel departments in the 

government of Ukraine. Proposals to improve existing legislation, as well as the 

functioning of the system of selection of personnel in the public service of Ukraine. 

Key words: civil service, civil servants, entry into the civil service, 

employment contract with the government officials, the emergence of labor relations 

with public officials, the legal regulation of labor relations when joining the civil 

service. 
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