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 ВСТУП 

 

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 
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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. 

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; 
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– 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 

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–



7 

 

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 
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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, 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 
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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 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: 
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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 
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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 

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 
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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; 

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

міжнародних науково-теоретичних і науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ДЕРЖАВНИМИ  

СЛУЖБОВЦЯМИ 

 

 

1.1 Поняття та ознаки виникнення трудових відносин з державними 

службовцями 

 

Набуття Україною незалежності ознаменувало новий етап в житті 

держави та суспільства. Достатньо довгий час проходило становлення 

демократії. У першу чергу реформи повинні били відбутися в системі 

управління державою, а потім вже і в суспільстві.  

Державна служба існує для регулювання соціальних, економічних, 

політичних, правових та інших процесів, які протікають в суспільному житті 

країни. Тому засади, на яких вона ґрунтується, є невід’ємною та 

вирішальною частиною життя суспільства. Особливої актуальності це 

набуває в наші дні, що обумовлено переходом до ринкової економіки, 

розвитком суспільних процесів, які відбуваються в соціумі, а також 

демократизацією, гуманізацією національного законодавства.  

Рівень ефективності державно-службових правовідносин у значній мірі 

залежить від чіткості правового регулювання підстав, умов, моменту та 

процедури їх виникнення. Така залежність ґрунтується на причинно-

наслідковому зв’язку дотримання такої процедури, виконання умов та 

наявності підстав виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями та їх легітимності, що, фактично, впливає на визначення 

подальшого статусу цих відносин. Тому постає необхідність у дослідженні 

поняття та ознак виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями.  
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Для вирішення завдання цього підрозділу потрібно, передусім, 

з’ясувати значення категорії «виникнення трудових правовідносин», а також 

означити особливості її застосування у відношенні до державних службовців.  

У цьому контексті слід зауважити, що виникнення трудових 

правовідносин є початковим етапом в оформленні нового правового статусу 

особи – статусу робітника (або службовця). Водночас виникненню цих 

правовідносин передує юридично-формальна процедура, яка 

супроводжується дотриманням відповідних умов (перевіркою їх наявності та 

дотримання) та належним оформленням трудових правовідносин.  

У науковій літературі, розглядаючи питання виникнення трудових 

правовідносин, науковці, як правило, аналізують його у контекстному зв’язку 

з такими термінами як «момент», «умови», «підстави» тощо. Саме через ці 

категорії розкривається зміст та правова природа правовідносин у сфері 

виникнення трудових правовідносин. При цьому саме з поняттям «момент» 

пов’язують власне виникнення трудових правовідносин, тобто трудових прав 

і обов’язків та інших складових трудового статусу.  

Зокрема, на думку В.В. Жернакова, моментом виникнення трудових 

правовідносин є момент початку роботи, навіть якщо прийом на роботу не 

був належним чином оформлений. Тобто виконання працівником своєї 

трудової функції та реалізація роботодавцем покладених на нього обов’язків, 

пов’язаних з розвитком працівника та його професійним зростанням, і 

призводять до виникнення між ними трудових правовідносин. У цьому 

проявляється особистісний елемент трудових правовідносин, а саме те, що 

здібності до праці невіддільні від працівника [1, с. 54]. 

В.А. Андронова ж зазначає, що чинне трудове законодавство України 

прямо не вказує на момент виникнення трудових правовідносин між 

працівником та роботодавцем. Однак теорія трудового права безпосередньо 

пов’язує момент виникнення трудових правовідносин з моментом укладення 

трудового договору [2, с. 265]. 
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Слід погодитись з думкою В.А. Андронової з приводу того, що в 

чинному трудовому законодавстві України чітко не визначено момент 

виникнення трудових правовідносин. Однак і в науці трудового права дане 

питання залишається дискусійним. Тому для прийняття тієї чи іншої наукової 

позиції щодо моменту виникнення трудових правовідносин звернімося до 

аналізу трудового законодавства. 

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі – 

КЗпП України) працівник має право реалізувати свої здібності до 

продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на 

одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, 

якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або 

угодою сторін [3]. Отже, трудове законодавство України момент виникнення 

трудових правовідносин пов’язує саме з укладенням трудового договору в 

одній із форм, що допускаються КЗпП України, – в усній, письмовій або у 

формі контракту.  

Причому в редакції КЗпП України від 26 жовтня 2014 року 

передбачалось, що укладення трудового договору оформляється наказом чи 

розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування 

працівника на роботу. Крім того, трудовий договір вважався укладеним і 

тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично 

було допущено до роботи [4]. Таким чином, фактичне виникнення трудових 

правовідносин також пов’язувалось з моментом укладення трудового 

договору, але була встановлена така форма його укладення як фактичне 

допущення працівника до роботи.  

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 року               

№ 77-VIII було внесено зміни до ч. 3 ст. 24 КЗпП України. Положення цієї 

статті визначають, що працівник не може бути допущений до роботи без 

укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням 
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власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального 

органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації 

державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України [5]. Отже, момент 

виникнення трудових правовідносин законодавець пов’язує із вчиненням 

ряду юридичних дій, що здійснюються після укладення трудового договору. 

Крім того, скасовується така форма укладення трудового договору як 

фактичне допущення до виконання трудової функції.  

У проекті Трудового кодексу України дане питання вирішується дещо 

інакше. Зокрема, відповідно до ч 3. ст. 31 проекту Трудового кодексу 

України від 27 грудня 2014 року (реєстр. № 1658) трудові відносини 

виникають з дня початку працівником роботи за наказом (розпорядженням) 

чи з дозволу роботодавця. Дозволом роботодавця вважається дозвіл, наданий 

особою, яка уповноважена від його імені укладати трудові договори. Трудові 

відносини виникають із встановленого у трудовому договорі дня початку 

роботи також у разі, якщо працівник не розпочав роботу у відповідний день у 

зв’язку з хворобою або іншими поважними причинами, визначеними 

сторонами трудового договору [6].  

Аналіз вищенаведеної норми дозволяє зробити висновок, що проектом 

Трудового кодексу України момент виникнення трудових правовідносин 

пов’язується із вчиненням альтернативних дій: видання наказу або 

розпорядження роботодавця (уповноваженої ним особи) про допущення до 

роботи; надання дозволу про допуск працівника до роботи; фактичний 

початок роботи з дня, прямо вказаного в трудовому договорі. 

Отже, наразі питання щодо моменту виникнення трудових 

правовідносин у чинному трудовому законодавстві України чітко не 

вирішене. Однак вважаємо, що найбільш вдало воно регламентоване в 

проекті Трудового кодексу України. Потребує лише уточнення форма, в якій 
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роботодавець або уповноважена ним особа надає дозвіл про допуск до 

роботи. 

Моментом виникнення трудових правовідносини з державними 

службовцями є момент їх вступу на державну службу. Ці правовідносини 

мають риси, притаманні відносинам, пов’язаним з найманою працею. 

Н.Б. Болотіна визначає з них саме такі: 1) трудові відносини виникають на 

підставі угоди між працівником і роботодавцем; 2) це правця юридично 

несамостійна, а така, що протікає в рамках визначеного підприємства, 

установи, організації (юридичної особи) або в окремого громадянина 

(фізичної особи); 3) відбувається виконання роботи певного виду (трудової 

функції); 4) така праця здійснюється з підпорядкуванням трудовому 

розпорядку; 5) ця праця здійснюється не на основі власних коштів 

виробництва, а на рахунок коштів (капіталу) роботодавця; 6) вона 

здійснюється не на свій страх і підприємницький ризик, а шляхом виконання 

під час роботи вказівок та розпоряджень роботодавця або уповноваженого 

ним органу і за гарантовану оплату; 7) трудовий договір, як правило, 

укладається на невизначений строк і лише у випадках, передбачених 

законодавчими актами, – на визначений строк; 8) здійснення трудової 

діяльності переважно відбувається у колективі працівників (трудовому 

колективі); 9) виконання протягом встановленого робочого часу певної міри 

праці (норм праці); 10) отримання від роботодавця у встановлені терміни 

винагороди за роботу, що виконується; 11) забезпечення роботодавцем 

гарантій у встановлених випадках, передбачених трудовим законодавством; 

12) передбачається обов’язкова участь роботодавця у фінансуванні 

соціального страхування працівника [7, с. 304-305]. Отже, зазначене дає нам 

право зробити висновок, що всі ці ознаки є притаманними і державній 

службі. 

Визначаючи поняття та ознаки виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями, не можна оминути увагою питання державної 

служби як особливого виду трудової діяльності. 
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З цього приводу варто зазначити, що необхідно відрізняти державну 

службу від служби в державних органах, так як державна служба являє 

собою певний статус працівника,  державного службовця, і вимагає від нього 

певних обмежень та виконання завдань та функцій від імені держави. Тоді як 

служба в державних органах не надає особі статусу державного службовця. 

Він, у свою чергу, користується усіма правами найманого працівника та 

зобов’язаний лише виконувати свою трудову функцію. Такий працівник не 

обмежується в своїх політичних правах та до нього не можуть бути 

застосовані делікти, які передбачені для державних службовців.  

До поняття «державна служба» в науці існує різний підхід. Так, 

В.Ю. Кінчук пропонує розглядати дане поняття як синонім до поняття 

«професійна служба», під яким слід розуміти організацію та проходження 

державної служби [8]. Конструктивно державна служба ґрунтується на 

принципах, провідними з яких є професіоналізм, компетенція, ініціативність, 

чесність, відданість справі, а також персональна відповідальність за 

виконання службових обов’язків. Так, дане поняття розглядається з боку 

теоретичної науки і, на нашу думку, не може повністю ототожнюватись з 

поняттям «державна служба». Тому вважаємо, що поняття «професійна 

служба» слід розглядати в більш широкому значенні, ніж «державна 

служба». До нього доцільно відносити категорії не лише державних 

службовців, а всіх суб’єктів трудових правовідносин, що знаходяться на 

державному утриманні. 

Цікавою в підході до визначення поняття «державна служба» є думка 

В.Б. Авер’янова. Вчений, зокрема,  пропонує розглядати її в двох аспектах. 

Перший передбачає визначати службу в державних установах 

(підприємствах) та інших організаціях, яка не пов’язується із реалізацією 

повноваження державної влади (освіта, охорона здоров’я, культура тощо), і 

державних органах. У наступному підході до розуміння державної служби 

вчений пропонує розглядати поняття «публічна служба», що передбачає 

віднесення до нього також недержавних суб’єктів публічної влади [9, с. 55]. 
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Ми підтримуємо думку вченого про те, що державна служба – це вид 

публічної служби, але зі своїми історичними та національними 

особливостями. Важливо, що в країнах Європи прийнято під державною 

службою розуміти цивільну службу. 

М.І. Іншин розглядає державну службу як своєрідне соціальне явище, 

що характеризується складністю та багатогранністю внутрішніх та зовнішніх 

зв’язків, особливим змістом та притаманними лише їй специфічними 

властивостями [10, с. 53]. Автор відзначає, що державна служба – це не 

тільки діяльність державних службовців та органів управління, не тільки 

виконання державних функцій та завдань і не тільки здійснення повноважень 

за посадою. Це поняття значно ширше за своїм обсягом і включає в себе 

також суспільні зв’язки, відображає ступінь соціалізації і гуманності 

суспільства [10, с. 69]. Отже, держава повинна сприяти людині реалізовувати 

її права і свободи та бути певним гарантом їх реалізації. Істотно, що ці права 

в науці розглядаються як природні права людини (ті, які надаються їй з 

народження), а тому можна зробити висновок, що не людина належить 

державі, а держава – людині і повинна слугувати гарантом реалізації свої 

прав та інтересів у рамках закону. 

Отже, враховуючи викладене, доцільно розглядати державну службу як 

багатоаспектну структуру, забезпечення функціональності та реалізації 

потенціалу державних ресурсів якої хоча і є основною сферою діяльності, але 

є не єдиним аспектом, на який розповсюджується її вплив. Так, розвиток 

державної служби в Україні повинен враховувати досвід провідних країн 

Європи та США, але обов’язковою складовою процесів реформування 

повинно стати пристосування нововведень до національних, політичних та 

економічних потреб та традицій України. На нашу думку, доцільно в новому 

Законі України «Про державну службу» зазначити перелік посад та осіб, які 

вважаються державними службовцями, з наданням певних рекомендацій 

щодо виконання ними функцій в органах державної влади. 
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Закон України «Про державну службу» 1993 року визначав державну 

службу як професійну діяльність осіб, які займають посади в державних 

органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави 

та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів [11]. 

Законодавець лаконічно визначив дане поняття, але ніде в Законі не можна 

знайти визначення категорії «державні службовці». Лише в ч. 2 ст. 1 

регламентовано: «Ці особи є державними службовцями і мають відповідні 

службові повноваження» [11]. На нашу думку, така декларація норми є не 

зрозумілою та не повною. 

У проекті Закону України «Про державну службу» 2012 року, який не 

набрав чинності у зв’язку з прийняттям нового Закону «Про державну 

службу» від 31 грудня 2015 року, законодавець чітко закріпив поняття 

«державна служба». Вона визначається як професійна діяльність державних 

службовців з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, 

забезпечення її реалізації та надання адміністративних послуг [12]. Також 

надавалося визначення поняттю «державний службовець» – громадянин 

України, який займає посаду державної служби в державному органі, органі 

Автономної Республіки Крим або їх апараті, одержує заробітну плату за 

рахунок коштів державного бюджету, крім випадків, визначених законом, та 

здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані 

з реалізацією завдань та виконанням функцій державного органу або органу 

влади Автономної Республіки Крим [12]. Також поданий перелік 

повноважень, які повинен виконувати державний службовець під час 

здійснення своєї діяльності. 

У новому ж Законі України «Про державну службу» від 31 грудня 2015 

року державний службовець визначається як громадянин України, який 

займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому 

державному органі, їх апараті (секретаріаті), органах влади Автономної 

Республіки Крим, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного 

бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, 
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безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного 

органу, його апарату (секретаріату), а також дотримується принципів 

державної служби [13]. 

Аналізуючи дані закони, хочемо зазначити, що новий Закон більш 

досконалий та актуальний, так як в ньому є розмежування понять «державна 

служба» та «державний службовець».  

Бачимо, що самі визначення державної служби також відрізняються в 

цих Законах. Вважаємо, що в Законі України «Про державну службу» 2015 

року поняття «державна служба» більш лаконічне, так як в ньому 

розкривається саме сфера розповсюдження діяльності державної служби.  

Що ж стосується трудових правовідносин з державними службовцями, 

то в Україні з цього приводу існує не одна точка зору серед науковців. 

наприклад, адміністративісти Ю.М. Козлов [14, c. 76] та П.Т. Василенков [15, 

с. 51] зараховують їх до своєї галузі, так як сфера дії управлінських 

правовідносин прямо пропорційно відноситься до юрисдикції 

адміністративного права. Але процес вступу громадян на державну службу 

являє собою підвид трудових правовідносин. Істотно, що процедури вступу 

на державну службу, просування по службі та звільнення, а також 

соціального та пенсійного забезпечення регулюються саме нормами 

трудового законодавства. Також вважаємо за необхідне відзначити, що 

правовідносини, що стосуються вступу на державну службу, підпадають під 

юрисдикцію трудових правовідносин, так як вирішальною підставою вступу 

на державну службу є укладення з особою трудового договору та 

призначення на  посаду. Ці категорії правовідносин передбачаються та 

повністю регулюються сферою трудового права. Істотно, що КЗпП України 

не може охопити всієї повноти юрисдикції трудового права, тому 

регулювання в сфері вступу на державну службу здійснюється 

національними законодавчими актами та актами органів місцевого 

самоврядування. 
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Цікавою вважаємо позицію М.М. Клемпарського щодо поєднання в 

інституті державної служби власне адміністративно-службових і трудових 

правовідносин. Цілком доречним виглядає поділ на дві взаємно пов’язані 

частини, де в першій мова йде про організаційно-управлінську будову 

державної служби та види посад (політичні, адміністративні, патронатні), а в 

другій – про специфіку визначення характеру та умов праці осіб на посадах 

державних службовців. Таке поєднання управлінського або службового 

аспекту та аспекту трудового знову вказує на можливість характеризувати 

діяльність державних службовців як службово-трудову [16, с. 223]. Автор 

наголошує, що такий підхід є цілком обґрунтованим, особливо з урахуванням 

різноманітності прояву державної служби [17, с. 256].  

Хочемо зауважити, що регулювання трудових відносин з державними 

службовцями є досить своєрідним та особливим. І хоча в даному аспекті ці 

види відносин тісно переплітаються, вважаємо, що саме виникнення, зміна та 

припинення трудових правовідносин з державними службовцями  є 

юрисдикцією трудового права. Їх розділення неможливе у зв’язку з 

існуванням  прогалин у законодавстві та неможливістю охоплення всіх 

відносин, які виникають під час трудової діяльності, КЗпП України. Як і 

законодавство багатьох країн Європи, Закон України «Про державну 

службу» 2015 року прямо зазначає в ч. 2 ст. 5, що «відносини, що виникають 

у зв’язку із вступом, проходженням та припиненням державної служби, 

регулюються цим Законом, якщо інше не передбачено законом» [13], а також 

в ч. 3 ст. 4 даного Закону, що «дія норм законодавства про працю 

поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих 

цим Законом» [13]. Ми вважаємо, що вказані положення у певній мірі 

розмежовують сферу діяльності трудових та адміністративних 

правовідносин, що є, на нашу думку, досить доцільним та важливим кроком 

як для розвитку трудового, так і адміністративного права. 

Відштовхуючись від тезису, що «державна служба – специфічний вид 

трудової діяльності» [18, с. 212; 19, с. 16; 20, с. 47; 21, с. 98], можна 
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визначити, що їй, як і багатьом іншим видам трудової діяльності, притаманні 

свої риси та особливості, своя специфіка, які є невід’ємною складовою для 

виконання державними органами через штат державних службовців своїх 

повноважень.  

Тому, спираючись на викладене, пропонуємо розглядати державних 

службовців як певну категорію зайнятого населення, яка шляхом виконання 

державно-владних повноважень, покладених на неї державою, реалізовує 

своє право на працю. Так, з позиції трудового права, на нашу думку, доречно 

розглядати державну службу як певний вид трудової діяльності громадян, 

створений для забезпечення функцій держави шляхом реалізації державними 

службовцями своїх повноважень. 

Отже, враховуючи зазначене, можна стверджувати, що державна 

служба є комплексним явищем, інститут якої не може бути самостійним  

щодо правової розгалуженості правового регулювання різних аспектів її 

діяльності. Так, до правової сфери регулювання державної служби потрібно 

відносити наступні галузі права: адміністративне – впливає на сферу дії та 

розповсюдження державної служби, невтручання її в життя суспільства та 

вплив на нього; трудове – регулює правовідносини з державними 

службовцями, що пов’язані з процедурами вступу, просування по службі, 

припинення служби в органах державної влади, соціального та пенсійного 

забезпечення державних службовців, окреслює спектр їхньої діяльності та 

запобігає конфлікту інтересів серед різних ланок державних структур та 

підрозділів, регулює систему оплати праці; фінансове – регулює державну 

політику у сфері реалізації державного бюджету, його накопичення та 

подальшого використання; кримінальне – регулює сферу відповідальності за 

тяжкі злочини та правопорушення не тільки з боку державних службовців, 

але й по відношення окремих громадян до держави; цивільне – регулює 

відносини в суспільстві; міжнародне – регулювання державних відносин на 

міжнародному рівні, прийняття актів міжнародного стану та прямий їх вплив 
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на життя громадян у державі, правовідносини які складаються між 

державами та інше.  

Так, з огляду на викладене можна стверджувати, що відносини які 

стосуються вступу на державну службу, які обумовлюють виникнення 

трудових правовідносин з державними службовцями, є предметом 

регулювання трудового законодавства. З цього приводу було наведено ряд 

фактів, які обумовлюють вплив норм трудового права на відносини, що 

регулюються. Істотно, що державна служба являється однією із форм 

реалізації прав громадян на працю та доступу до державної служби. 

Розглядаючи вступ на державну службу з позиції трудового права можна 

стверджувати, що держава виступає в ролі роботодавця, який наділений 

усіма правами які передбачені трудовим законодавством, тоді як особа, що 

вступає на службу являється найманим працівником, який реалізовує своє 

право на працю.  

А.В. Андрушко зазначає: «Громадяни України, вступаючи на державну 

службу, реалізують своє право на працю, набувають правового статусу 

працівника відповідного органу державної служби, який визначається 

нормами трудового законодавства, а правова природа правовідносин, що 

виникли, є трудовою» [22, с. 7]. Виходячи з цього, доречно розглядати 

державні органи як роботодавців в особі керівника підприємства, а громадян, 

які вступають на державну службу, працівниками. При цьому можуть 

вимагатися й додаткові до трудового договору юридичні факти, такі як 

попереднє обрання або призначення особи на посаду. Органи місцевого 

самоврядування також виступають роботодавцями [7, с. 144]. Отже, 

правовідносини, що виникають з приводу вступу на державну службу мають 

природу трудового права.  

З цього приводу необхідно зауважити, що вступ на державну службу як 

передумова виникнення трудових правовідносин з державними службовцями, 

є юридичним наслідком реалізації права громадян на державну службу.   
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В.А. Плотніченко право на державну службу визначає як надану 

законами України можливість осіб, які відповідають всім вимогам, що 

встановлені законодавством, для реалізації такої можливості займатися 

професійною діяльністю в органах державної влади та їх апараті, яка полягає 

у виконанні завдань і функцій держави відповідно до обсягу компетенції 

відповідного органу державної влади, що забезпечується всіма заходами 

державного впливу [23, с. 147]. 

Отже, вступ на державну службу є першим етапом реалізації права 

громадян на проходження державної служби. З цього приводу необхідно 

погодитись з думкою С.В. Ківалова, що сутність проходження державної 

служби визначається таким чином: державний службовець працює у системі 

розгалуженої державної організації, в державному апараті та різних 

державних установах, створених з метою практичного втілення в життя 

завдань, що стоять перед державою [24, с. 9].  

У свою чергу, вступ на державну службу є наслідком проходження 

відповідної процедури, результатом якої є призначення на посаду. Як вказує 

Т.Ю. Витко, призначення на посаду в органі державної влади – це вже 

результат позитивно пройденого конкурсного відбору або ж прийнятого 

рішення керівника щодо державного службовця, який найбільш гідний 

замістити цю вакантну посаду без конкурсного відбору. Вступ же на 

державну службу характеризується тим, що в цій процедурі беруть участь 

особи, які вперше хочуть стати державними службовцями, а це можливе саме 

шляхом призначення [25, с. 12]. 

Слушною також видається думка Л.В. Романюка про те, що між 

виникненням державно-службових відносин та правовідносинами, які 

виникають при прийнятті на державну службу, існує прямий взаємозв’язок та 

деякі спільні особливості [26, с. 144]. 

Таким чином, із всього вищенаведеного можемо виділити такі 

характерні ознаки виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями: 
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1) являють собою триваючий у часі процес, що здійснюється після 

закінчення процедури 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) моментом виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями визначається момент набуття особою статусу державного 

службовця та призначення її на посаду в державному апараті. 

У зв’язку з тим, що наразі в національному законодавстві та в правовій 

науці відсутнє визначення поняття «виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями», пропонуємо розуміти під ним юридичну 

процедуру (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. 

Отже, виникнення трудових правовідносин з державними службовцями 

розглядається нами як триваючий в часі процес, який починається з 

проходженням особи процедури відбору та закінчується призначенням її на 

відповідну посаду в державному апараті. При цьому необхідно розрізняти 

правовідносини, пов’язані зі вступом на державну службу, та власне 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями. Перші є 

ширшими за своїм обсягом, оскільки включають всю процедуру відбору та 

призначення кандидатів на посаду в системі державної служби. Також варто 

зазначити, що в момент виникнення трудових відносин з державними 

службовцями завершується юридичний процес оформлення особи на посаду 

державного службовця і вона набуває відповідного спеціального правового 

статусу. 
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1.2 Принципи трудових правовідносин з державними службовцями 

 

Кожна сфера діяльності базується на певних принципах. Так і трудові 

правовідносини з державними службовцями не є виключенням. Принципи 

являють собою фундамент всіх правовідносин, на них базується кожна галузь 

юридичної науки. Таким чином принципи для трудових правовідносин з 

державними службовцями є фундаментом та основою їх виникнення. 

Базовою категорією в цьому аспекті виступають «принципи державної 

служби». Саме з них виникають принципи трудових правовідносин з 

державними службовцями. 

Принципи мають надзвичайно важливе значення для такого інституту 

як державна служба. Під ними слід розуміти основні вихідні положення, а 

також провідні теоретичні ідеї, що відображають собою закономірності 

розвитку суспільства і держави в цілому. Отже, можна стверджувати, що 

принципи державної служби – це основоположні ідеї та загальні засади, на 

яких базується діяльність державної служби, а також визначаються 

закономірності функціонування та завдання державної служби. Вони 

являють собою комплекс морально-етичних засад всіх державних органів, 

взаємопов’язані між собою, структурно доповнюють один одного, а також 

зумовлюють значимість та соціальну цінність правовідносин. Так, 

невиконання одних принципів певним чином негативно впливає на 

виконання інших та реалізацію державними структурами своїх повноважень 

в цілому. Основна мета принципів полягає у визначенні завдань, способів та 

засобів функціонування, а також реалізації державної служби, встановленні 

норм реалізації своїх повноважень державними службовцями. 

З розпадом СРСР принципи державної служби вперше були 

сформовані в Законі України «Про державну службу» 1993 року. Так стаття 3 

цього Закону мала назву «Основні принципи державної служби» і визначала, 

що державна служба ґрунтується на таких принципах: служіння народу, 

демократизму і законності, гуманізму і соціальної справедливості, пріоритету 



30 

 

прав людини і громадянина, професіоналізму, компетентності, ініціативності, 

чесності, відданості справі, персональної відповідальності за виконання 

службових обов’язків і дисципліни, дотримання прав і законних інтересів 

органів місцевого самоврядування, дотримання прав підприємств, установ і 

організацій [11]. З моменту проголошення незалежності України пройшло 

досить немало часу, і Закон «Про державну службу» 1993 року почав 

втрачати свою актуальність. Тому, враховуючи всі недоліки минулих років, 

на даний момент гостро постає питання прийняття нового Закону «Про 

державну службу». У зв’язку з цим у 2012 році було створено проект Закону 

України «Про державну службу», який мав вступити в силу 01 січня 2016 

року, однак цього не сталося у зв’язку з підписанням Президентом України 

Закону від 2015 р. Отже вважаємо за необхідне при розгляді принципів 

трудових правовідносин з державними службовцями розглянути відповідні 

принципи, на яких базується Закон України «Про державну службу» 2015 

року, а також КЗпП України та проект Трудового кодексу України. 

Закон України «Про державну службу» 2015 року до принципів 

державної служби відносить: 1) верховенство права; 2) законність; 

3) професіоналізм; 4) патріотизм; 5) доброчесність; 6) ефективність; 

7) забезпечення рівного доступу до державної служби; 8) політичну 

неупередженість; 9) прозорість діяльності; 10) стабільність [13]. Отже, 

потрібно відзначити, що у змісті нової редакції Закону є як подібні принципи, 

що вже були закріплені у Законі України «Про державну службу» 1993 року, 

так і ті, які знайшли своє відображення в новій редакції Закону, і видаються 

більш повними та точними, що дає їм змогу бути зрозумілішими, а також 

зовсім нові принципи. Вважаємо, що порівняння принципів, на яких 

базується Закон «Про державну службу» 1993 року і Закон «Про державну 

службу» 2015 року, є дуже актуальним на даному етапі розвитку державної 

служби.  

Таким чином, принципами, які знайшли своє відображення в новій 

редакції Закону, є: принцип служіння народу України, законності, 
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професіоналізму, ефективності, стабільності. Не знайшли свого закріплення 

такі принципи: демократизму, гуманізму і соціальної справедливості, 

дотримання прав та законних інтересів органів місцевого самоврядування, 

дотримання прав підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян. 

Натомість у новій редакції закріплені нові принципи: верховенства права, 

рівного доступу до державної служби, доброчесності, політичної 

неупередженості, прозорості діяльності. На нашу думку, деякі з цих 

принципів об’єднують в собі минулі громіздкі засади діяльності та є більш 

важливими, чіткими та лаконічними. Так, наприклад, принцип політичної 

неупередженості включає в себе дотримання прав та законних інтересів 

органів місцевого самоврядування, а також дотримання прав підприємств, 

установ і організацій, громадських об’єднань; принцип доброчесності являє 

собою не що інше, як відображення та інтерпретацію принципу гуманізму. 

Також, на нашу думку, дуже важливе значення мають абсолютно нові 

принципи – прозорість діяльності та принцип рівного доступу до державної 

служби. У той же час Закон містить принципи, які є не доречними у даному 

контексті, їх доцільно було б замінити або доповнити. До них ми відносимо 

принципи патріотизму та прозорості. Перший з них не виступає у даному 

випадку принципом взагалі і має бути виключеним із Закону та заміненим 

принципом справедливості, так як людина, яка не є патріотом своєї держави, 

не може апріорі бути державним службовцем. Також слід відзначити, що в 

даному контексті принцип прозорості фактично передбачає відкритість та 

гласність державної служби, тому його досить доречно замінити саме цими 

принципами. Це пов’язано також і з тим, що саме відкритість передбачає 

створення умов державними органами для доступу громадян до інформації 

про їх діяльність. У свою чергу, гласність має на меті систематичне 

інформування громадян через засоби масової інформації про діяльність 

державних органів. Окрім того, прозорість створює максимальну можливість 

громадського впливу на державні органи через представницькі інститути 
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влади. Отже, на нашу думку, доречно закріпити дані принципи, але з 

визначенням правильного їх формулювання для належного узгодження. 

Все це свідчить про те, що розвиток державної служби в Україні 

виходить на зовсім новий етап розвитку суспільного ладу. Водночас, 

враховуючи історичні процеси перетворення суспільства та міжнародний 

досвід, вважаємо за потрібне зазначити, що доцільно було б доповнити 

принципи державної служби ще одним досить вагомим принципом, а саме 

принципом демократизму. Так, як на нашу думку, він є однією із 

основоположних ідей і засад у суспільства, на яких повинно ґрунтуватись 

створення та діяльність державної служби, саме цей принцип відображає 

собою ті процеси, які проходять у суспільстві та державних відносинах. 

Слід звернути увагу на те, що досить важливим для України є значення 

іноземного досвіду при формуванні принципів державної служби. Його 

врахування дасть можливість простежити помилки та колізії в законодавстві, 

які були допущені у процесі законотворчості і які в подальшому можуть 

перешкоджати якісному виконанню своїх функцій державними 

службовцями. Також це дасть можливість розробити та прийняти більш 

досконалий законодавчий акт для регулювання державної служби в цілому, 

оскільки саме принципи, на яких вона базується і функціонує, відіграють 

значну роль в діяльності держави. Тому потрібно зробити загальну оцінку 

доцільності їх використання та проаналізувати, на яких саме засадах 

функціонує державна служба іноземних держав. Це допоможе нам уникнути 

багатьох прогалин у законодавстві, створити ефективніші умови для 

функціонування державної служби та гідного її розвитку. Також необхідно 

відзначити, що міжнародна співпраця та надання рекомендацій для України з 

питань формування законодавства може сприяти встановленню дружніх 

стосунків між Україною та іншими країнами Європи, а також розвитку 

міжнародної співпраці з даного питання. 

Отже, аналіз законодавства зарубіжних країн у сфері діяльності 

державної служби є досить актуальним. У даному контексті мова йде у 
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першу чергу про принципи, на яких вона базується в країнах Європи та 

інших державах, з якими Україна має тісні політичні та економічні стосунки.  

Переходячи до розгляду зарубіжного законодавства, необхідно 

зауважити, що поняття «публічна служба»  аналогічне поняттю «державна 

служб», а поняття «публічний службовець» тотожне поняттю державного 

службовця, хоча і з деякими відмінностями. 

Зарубіжний досвід регулювання державної служби показує, що 

державна служба інших країн характеризується меншою кількістю 

принципів. Так, наприклад, у Франції Закон № 83-634 від 13 липня 1983 року 

про права і обов’язки службовців не має окремої статті, де  були б закріплені 

всі принципи державної служби цієї держави, хоча вони знаходять своє 

відображення в окремих статтях Закону. Глава 2 цього Закону має назву 

«Гарантії» та визначає всі принципи державної служби Франції. Так, стаття 6 

гарантує свободу переконань та дає роз’яснення цього принципу; стаття 6 bis 

містить принцип гендерної рівності, гуманізму і законності;  стаття 6 

quinquies зазначає, що жоден службовець не повинен зазнавати морального 

тиску, який може призвести до погіршення результатів та умов праці, 

поставити під удар права та гідність людини; у статті 6 sexies закріплюється 

принцип рівного ставлення до працівників з фізичними вадами, який також 

міститься в ст. L. 323-3 Кодексу про працю Франції; стаття 7 закріплює 

принцип служіння народу, пріоритету прав людини і громадянина та 

забороняє використання службових повноважень для задоволення власних 

потреб службовця;  стаття 8 гарантує право об’єднання в профспілки; стаття 

10 передбачає право службовців на страйки; у стаття 11 зазначається, що при 

виконані своїх службових обов’язків службовці користуються захистом, який 

забезпечується публічним органом, до якого вони відносяться [27]. В інших 

статтях та розділах також відображаються принципи державної служби. 

Таким чином, можна стверджувати, що хоча законодавство Франції, яке 

стосується державної служби та державних службовців, і не містить переліку 
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всіх принципів у певній статті, але вони закріплені у кожній статті даного 

Закону. 

У Латвії також немає окремої статті закону, яка б прямо 

перераховувала принципи, на яких базується державна служба. Проте в статті 

1 під назвою «Мета цього закону»  Закону «Про державну цивільну службу» 

зазначається: «Мета цього закону – визначити правовий статус цивільної 

служби, лояльної до уряду, професійної, політично нейтральної, що гарантує 

верховенство права та стабільність, ефективне та прозоре функціонування 

публічної адміністрації» [28]. Отже, на підставі вищевикладеного положення 

ми можемо зробити висновок, що державна служба в Латвії базується на 

таких принципах: професійності, політичної нейтральності, верховенства 

права, стабільності, а також ефективності й прозорого функціонування. 

У Законі «Про цивільну службу» Польщі статтею 1 передбачено: «З 

метою забезпечення професійного, старанного, неупередженого і політично 

нейтрального виконання завдань держави запроваджується цивільна служба 

та визначаються правила вступу до цієї служби, правила її організації, 

функціонування та розвитку». Отже, в даному Законі також не має окремої 

статті, яка б перелічувала принципи, на яких базується державна служба. Як і 

в Законі «Про державну цивільну службу» Латвії принципи, які 

закріплюються в першій статті цього Закону, і є основоположними для його 

практичного застосування, а також відображаються у всіх наступних статтях, 

котрі безпосередньо регулюють функціонування державної служби в Польщі. 

Закон Болгарії «Про державного службовця» від 27 серпня 1999 року 

чітко регламентує в статті 4 глави 1 «Загальні положення» вимоги до 

проходження державної служби, де зазначено, що державний службовець 

при виконанні своїх службових обов’язків керується: 1) законами та 

правовими актами органів державної влади; 2) принципом дотримання та 

захисту прав, законних інтересів і свобод громадян; 3) інтересами держави. 

Державний службовець повинен бути політично нейтральним при виконанні 

своїх службових обов’язків [29]. 
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Закон про публічну службу Грузії є аналогом Закону України «Про 

державну службу». Стаття 13 цього Закону називається «Основні принципи 

публічної служби», таким чином, в ній прямо зазначені принципи, на яких 

ґрунтується та функціонує державна служба в Грузії. До них відносяться 

вірність Державі Грузія і народу Грузії; дотримання верховенства 

Конституції Грузії і законів Грузії при реалізації службовцями посадових 

обов’язків; повага до прав, свобод і гідності людини і громадянина; рівна 

доступність публічної служби для громадян Грузії відповідно до їх 

здібностей і професійної підготовки; професіоналізм і компетентність 

службовців; безпартійність і публічний характер публічної служби; 

стабільність кадрів службовців; економічний, соціальний і правовий захист 

службовців. Крім того, стаття 12 Закону зазначає, що мовою публічної 

служби в Грузії є грузинська мова [30]. 

Стаття 3 «Основні принципи етики публічної служби та публічних 

службовців» Закону «Про публічну службу» Литви не тільки містить перелік 

принципів, на яких базується державна служба, нею ще передбачені етичні 

норми, якими повинні керуватися державні службовці, та даються їх 

роз’яснення. Так у частині 1 цієї статті зазначається: «Публічна служба 

Республіки Литва базується на принципах верховенства права, рівності, 

лояльності, політичної нейтральності, прозорості, відповідальності за 

прийняті рішення та кар’єрного зростання» [31]. Цим самим у даному Законі 

закріплений перелік принципів державної служби, на яких базується сфера 

державного регулювання, тоді як у частині 2 цієї ж статті зазначені основні 

принципи етики публічних службовців, до яких відносяться: «1) повага до 

людини та держави. Публічний службовець повинен поважати людину та 

основні права і свободи людини, Конституцію, державу, її інституції та 

агенції, закони, інші правові акти та рішення суду; 2) справедливість. 

Публічний службовець повинен однаково служити усім жителям, незалежно 

від їх національності, раси, статі, мови, походження, соціального стану, 

релігійних вірувань, політичних поглядів, бути чесним при розгляді 
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звернень, не зловживати владою та повноваженнями, наданими йому;                     

3) неупередженість. Публічний службовець повинен дотримуватися 

публічних інтересів, використовувати державну та муніципальну власність, 

доручену йому, та офіційну інформацію тільки для добробуту народу, а 

також не вимагати вигоди для себе, своєї сім’ї та друзів, здійснюючи 

обов’язки державного політика або виконуючи службові обов’язки;                          

4) порядність. Публічний службовець повинен поводитися бездоганно, бути 

непідкупним, відмовлятися від подарунків та послуг, особливих привілеїв та 

поступок від осіб або організацій, які можуть чинити вплив на нього, доки 

він виконує обов’язки державного політика або свої службові обов’язки;               

5) об’єктивність. Публічний службовець повинен бути об’єктивним та 

уникати особистісного підходу до прийняття рішень; 6) відповідальність. 

Публічний службовець повинен нести персональну відповідальність за свої 

рішення та відповідати за них перед народом; 7) публічність. Публічний 

службовець повинен гарантувати публічність у прийнятті рішень та дій, 

надавати пояснення своїх рішень та може обмежувати інформацію тільки у 

випадках, коли це необхідно в більш важливих публічних інтересах;                       

8) зразковість. Публічний службовець повинен щодня виконувати свої 

обов’язки, постійно вдосконалюючи їх, бути чесним, толерантним, 

шанованим та законослухняним» [31]. Аналізуючи пункти частини 2 статті 3 

даного Закону, можна зробити висновок, що основні принципи етики не 

лише дають нам роз’яснення та спонукають державного службовця до їх 

виконання, а й відображають у собі ряд принципів державної служби, які в 

аналогічних законодавчих актах встановлюються окремо. Таким чином, 

можна стверджувати, що в Законі Литви «Про публічну службу» 

передбачено більшу частину принципів та морально-етичних норм, на яких 

базується державна служба. Але, враховуючи досвід інших держав, таких як 

Болгарія, Грузія, Польща, Латвія, Франція та ін., хочемо відзначити, що 

розкриття понять принципів у самому законі є не доцільним, так як це робить 
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його більш громіздким та незрозумілим. На нашу думку, дані положення 

повинні відображатися в окремому законодавчому акті. 

Отже вважаємо за доцільне здійснити класифікацію держав, де прямо 

зазначені принципи, на яких формується та функціонує державна служба, це 

такі як Україна, Болгарія, Грузія, Литва; а також ті, де принципи 

визначаються зі змісту статей та мети закону: Латвія, Польща. Але є ще один 

вид країн, де принципи функціонування закріплені і роз’яснені не в одній 

окремій статті, а в декількох статтях. До таких країн, зокрема, відноситься 

Франція. 

Підводячи підсумок, хочемо зауважити, що в кожній країні принципи 

державної служби формуються на своїх особливих началах та відображають 

певні історичні процеси, які відбувалися в державах протягом становлення 

форми правління, проблем соціального характеру та розвитку суспільного 

ладу. Але можна визначити загальні принципи державної служби, які мають 

місце майже в усіх аналізованих нами актах та в нормативних документах 

багатьох інших країнах світу. До них ми відносимо принципи: верховенства 

права,  законності, служіння народу, гуманізму, соціальної справедливості, 

політичної нейтральності, прозорості, стабільності, рівності, 

відповідальності, професіоналізму. На підставі вищевикладеного можемо 

стверджувати, що Закон України «Про державну службу» 2015 року  поряд з 

іншими провідними європейськими країнами є досить повним, так як 

відображає в собі всі соціальні, політичні та економічні настрої суспільства. 

Принципи, на яких він базується, виглядають доцільними та зрозумілими, що 

дає змогу судити про чітке окреслення сфери діяльності даного Закону. Хоча 

принципи Закону України «Про державну службу» 2015 року досить 

досконалі, але вони, на нашу думку, потребують певного доповнення та 

уточнення відповідно до тих пропозицій, які були зазначені вище. 

Досліджуючи принципи трудових правовідносин з державними 

службовцями, необхідно виходити з того, що ці правовідносини є 

міжгалузевими, тобто регулюються різними галузями законодавства. Тому 
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принципи, на яких вони ґрунтуються, теж визначаються нормами різних 

законодавчих актів, у тому числі КЗпП України.  

Аналізуючи положення КЗпП України, можна дійти до висновку, що в 

цьому законодавчому акті відсутня окрема стаття, присвячена принципам 

регулювання трудових правовідносин. Однак зміст КЗпП України [3] 

дозволяє виділити такі з них: законність, гарантування прав громадян на 

працю, єдність та диференціація регулювання трудових правовідносин 

окремих категорій працівників тощо. 

У проекті Трудового кодексу України законодавець акумулює всю 

систему принципів в одній статті, що, на нашу думку, є позитивним 

досягненням нового трудового законодавства. Так, згідно зі ст. 2 проекту 

Трудового кодексу України правове регулювання трудових відносин 

ґрунтується на наступних принципах: 

1) верховенства права, відповідно до якого людина, її права і свободи 

визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 

держави; 

2) визнання праці вищою соціальною цінністю суспільства, праця не є 

товаром; 

3) презумпції правомірності правової позиції, рішення чи дії 

працівника, якщо різні нормативно-правові акти припускають неоднозначне 

трактування його прав чи обов’язків; 

4) забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці,  

безумовного пріоритету збереження життя і здоров’я працівника перед 

іншими цілями у сфері праці; 

5) рівності прав і можливостей працівників, у тому числі гендерної 

рівності, шляхом забезпечення єдності та диференціації умов праці; 

6) заборони дискримінації, привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

або соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками у сфері праці, забезпечення особам, які 
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зазнали такої дискримінації, права на звернення до суду щодо визнання 

факту дискримінації та її усунення, а також відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок дискримінації;  

7) заборони примусової та дитячої праці; 

8) свободи праці, що включає право на працю, яку кожен вільно обирає 

або на яку вільно погоджується [6] тощо. 

Щодо відношення до принципів трудових правовідносин з державними 

службовцями необхідно зважати на те, що правове регулювання в цій сфері 

носить особливий характер.  

Як зазначає з цього приводу П.Д. Проскуряков, застосування в 

правовому регулюванні праці галузевого принципу єдності й диференціації 

передбачає (як засіб його реалізації) поділ норм трудового права на дві 

групи: 1) загальні норми, які поширюються на всіх працівників; 2) спеціальні 

норми, які поширюються на окремі категорії працівників, у тому числі й на 

окремі категорії державних службовців [32, c. 520]. 

На думку С.С. Лукаша, формами вияву диференціації правового 

регулювання трудових відносин деяких категорій державних службовців є 

спеціальні норми, що утворюють систему, основу якої складають дві групи 

норм: 1) норми, які або відтворюють загальні норми трудового права або 

відсилають до відповідних норм трудового законодавства; 2) норми, які 

встановлюють особливості правового регулювання службово-трудових 

відносин працівників-службовців у порівнянні з трудовим законодавством, 

зумовлені завданнями, покладеними на державні органи, формами і 

методами їх реалізації, спеціальними вимогами, які висуваються до 

державних службовців [33, с. 154-155]. 

Таким чином, на трудові правовідносини з державними службовцями 

поширюється дія окремих принципів трудового права та всі принципи 

державної служби. Наприклад, І.І. Швидкій до основних принципів 

правового регулювання службово-трудових відносин працівників органів 

внутрішніх справ відносить: а) забезпечення особистої безпеки громадян, 
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захист їх прав, свобод і законних інтересів; б) рівність громадян при 

прийнятті на службу до органів внутрішніх справ і в процесі її 

проходження; в) повага гідності особистості й гуманне ставлення до неї;  

г) професіоналізм при здійсненні своїх службово-трудових зобов’язань; 

ґ) компетентність; д) дисципліна й законність; е) персональна 

відповідальність за невиконання або неналежне виконання службових 

обов’язків; є) чіткий розподіл компетенції між державними органами й 

посадовими особами; ж) оплата праці за трудову діяльність з коштів 

Державного бюджету або (в деяких випадках) за рахунок підприємств, 

організацій чи громадян за виконання платних послуг; з) свобода й 

добровільність праці; і) договірний характер останньої; ї) визначеність 

трудової функції; к) самостійність при прийнятті рішень; 

л) відповідальність за прийняті рішення [34, c. 14-15]. 

Отже, трудові правовідносини з державними службовцями 

ґрунтуються на цілій системі принципів, що є предметом регулювання 

адміністративного, трудового права, права соціального забезпечення та 

інших галузей законодавства. Однак у контексті даного дослідження нас 

цікавлять саме принципи виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями. Їх можна визначити як врегульовані нормами трудового, 

адміністративного та інших галузей права керівні ідеї та основоположні 

засади, на яких ґрунтується процес (процедура) прийняття на державну 

службу, а також формування умов та підстав виникнення трудових відносин 

з державними службовцями.  

Вважаємо, що ці принципи можна класифікувати за критерієм 

поширення їх дії на загальноправові та галузеві. На наш погляд, синтез саме 

цих видів принципів дає нам змогу аналізувати засади та функціональні 

особливості принципів виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями. 

У свою чергу, до загальноправових відносяться такі принципи: 

верховенства права, законності, соціальної справедливості, прозорості, 
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стабільності, рівного доступу до державної служби, професіоналізму і 

компетентності, ініціативності; до галузевих можна віднести принципи: 

політичної нейтральності, персональної відповідальності, публічності, 

доброчесності та інші. Розглянемо ці принципи детальніше. 

Принцип верховенства права є одним із основоположних принципів, на 

якому формуються правові системи більшості країн Європи. Він  нормативно 

закріплений у більшості міжнародних актів, угод, договорів та інших 

документів, ратифікованих Україною. Істотним є те, що своє відображення 

цей принцип знаходить і в Конституції України, а також у багатьох актах 

державного та локального значення.  

Принцип верховенства права слід розуміти як правовий принцип, 

сформований під впливом глобалізаційних, міжнародних та європейських 

інтеграційних процесів, що за своїм змістом становить поєднання низки 

критеріїв (вимог), які хоча й різняться за своєю формою нормативно- 

правового опосередкування в національному законодавстві, але покликані 

забезпечувати пріоритет прав і свобод, законних інтересів людини і 

громадянина в суспільстві, у тому числі й у стосунках із органами публічної 

влади всіх рівнів, а також рівність усіх суб’єктів права перед законом [20,              

с. 34]. Виходячи з цього визначення, ми вважаємо, що даний принцип є 

основоположним для демократичної держави, він визначає основні ідеї і 

засади формування суспільства, а також суспільної думки. Принцип 

верховенства права має велике значення не тільки для відносин між 

державою та суспільством. Він відіграє важливу роль у формуванні 

правовідносин державних службовців. Ним передбачається підпорядкування 

як законам, так і вертикальне підпорядкування державних органів один 

одному, а також робітників керівникам. 

Отже, виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями, передусім, ґрунтується на принципі верховенства права, який у 

цьому контексті означає, що прийняття на державну службу, проведення всіх 

підготовчих дій, винесення відповідних рішень має здійснюватися відповідно 
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до вимог Конституції України, ратифікованих Україною міжнародних актів 

та законів України, що не суперечать та в повній мірі відповідають 

Конституції. 

Принцип законності є досить актуальним для нашого часу. З розвитком 

державного управління та адміністративно-правового впливу на нього гостро 

постає питання змісту даного принципу та ролі Конституції України в житті 

суспільства і держави, а також надання її нормам прямої дії та найвищої 

юридичної сили. Таким чином, вважаємо, що даний принцип є досить 

важливим для конституційного ладу України. Він тісно пов’язаний із 

принципом верховенства права, але має дещо вужчу сферу діяльності. Цей 

принцип прямо регулює питання законності державних актів різних рівнів та 

їх підпорядкування, а також несуперечність їх Конституції України. Він 

знаходить своє відображення в Конституції України, а саме в ст. 19 

Основного Закону, у якій вказується: «Правовий порядок в Україні 

ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений 

робити те, що не передбачено законодавством» [35]. Принцип законності 

виступає універсальним правовим принципом конституційного ладу 

держави, на якому базується організація та діяльність всіх органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та 

окремих громадян [36, с. 877].  

Таким чином принцип законності виникнення трудових правовідносин 

з державними службовцями означає, що процедура прийняття на державну 

службу та набуття особою статусу державного службовця повинна чітко 

визначатися на різних рівнях державного регулювання (на рівні законів, 

підзаконних та локальних нормативно-правових актів).  

Принцип соціальної справедливості є досить цікавим та різноманітним 

по своїй суті, так як в різні часи його трактували по-різному. Багато 

філософів створювали значну кількість моделей соціальної справедливості, 

починаючи з античних часів і майже до сьогодення. До них можна віднести: 

Платона, Аристотеля, Гоббса, Локка, Руссо, Канта та інших.  Наприклад, за 
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часів СРСР даний принцип трактувався як матеріальна рівність усіх членів 

суспільства, він не передбачав поділу суспільства за майновою ознакою, а всі 

здобутки вважалися колективними. Але з розвитком суспільних, економічних 

та політичних відносин принцип соціальної справедливості також 

трансформувався та змінювався, відображаючи нові віяння часу. В даному 

випадку погоджуємося з думкою О.А. Агакова про те, що «соціальна 

справедливість в сучасних соціальних державах (або державах добробуту) є 

основою співіснування, співробітництва і партнерства між членами 

суспільства, суб’єктами і об’єктами ринку і політичних відносин. Соціальна 

справедливість визначається як рівність можливостей особистості в 

політичній, економічній і соціальній сферах» [37]. Отже, цей принцип є дуже 

важливим для функціонування державної служби, так як він містить у собі 

рівні можливості громадян до доступу на державну службу, а також, на нашу 

думку, передбачає співробітництво та партнерство не тільки між членами, 

суб’єктами політичних і економічних відносин, а також, насамперед, між 

державою та суспільством. 

На думку С.В. Ківалова, справедливість – це одна з основних засад 

права, вона є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних 

відносин, виступає одним із загальнолюдських вимірів права [38, с. 8].  

Погоджуючись з думкою науковця, зазначимо, що в контексті 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями даний 

принцип означає, що оцінювання результатів конкурсного відбору або інших 

форм прийняття на державну службу (призначення, переведення на посаду) 

як передумови виникнення трудових правовідносин має здійснюватися 

об’єктивно і неупереджено компетентною комісією. 

Під принципом прозорості в даному аспекті слід розуміти також 

відкритість та гласність. Таким чином принцип прозорості є комплексним 

принципом та відіграє досить важливу роль у формуванні демократичного 

суспільства. Він забезпечує доступ громадян до державної інформації 

шляхом видання офіційних документів, видань, а також забороною цензури. 
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Органи державної влади зобов’язані інформувати населення про діяльність 

уряду та інших органів. Вважаємо, що реалізація зазначеного принципу – це 

прямий трудовий обов’язок таких державних органів як Кабінет Міністрів 

України, Верховна Рада України, секретаріат Адміністрація Президента 

України.  

На думку деяких науковців, принцип прозорості полягає в створенні 

умов, що забезпечують залучення громадян до прийняття управлінських 

рішень за рахунок створення і гарантування високого рівня їх обізнаності в 

різних сферах державної діяльності [39, с. 21]. Таким чином, ми вважаємо, 

що кожен з цих принципів заслуговує на закріплення в законодавстві, так як 

є самостійним, а також має досить важливе значення для регулювання 

діяльності державної служби. 

Принцип прозорості у сфері виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями означає, що відповідний державний орган, який 

оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державного службовця, має 

у визначеному порядку та формі повідомити про це публічно. Зокрема така 

вимога висувається ст. 23 Закону України «Про державну службу» [13]. 

Принцип стабільності в трудовому праві визначається як гарантія 

зайнятості працюючих. Стабільність трудових відносин забезпечується тим, 

що роботодавець може змінити умови трудового договору лише за наявності 

на те згоди працівника, а також розірвати трудовий договір тільки за 

наявності підстав, передбачених у законі [40, с. 61]. Але, враховуючи 

специфіку такого виду трудової діяльності як державна служба, вважаємо, 

що дане поняття потребує уточнення та доповнення. Під стабільністю в 

даному випадку слід розглядати професійну стабільність державних 

службовців, яка є необхідною для функціонування державного апарату 

управління. Також в інтересах державних службовців їх права повинні бути 

забезпечені навіть при зміні системи державного управління чи її 

реформуванні. Таким чином можна простежити, що принцип стабільності в 

трудовому праві направлений на захист прав працівників. Даний принцип 
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досить тісно переплітається з принципом стабільності державної служби, але 

в даному аспекті він має деякі особливості, які обумовлюються сферою його 

діяльності та регулювання. Зокрема, при виникненні трудових правовідносин 

з державними службовцями принцип стабільності реалізується шляхом 

гарантування стабільного (тривалого, однакового) встановлення умов, 

підстав та процедури виникнення цих правовідносин. 

Загальна декларація прав людини в першій статті передбачає, що всі 

люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах [41]. 

Вважаємо, що доступ до державної служби повинен обумовлюватися лише 

умовами вступу на посаду державного службовця, а основним його 

критерієм повинна бути професійність кандидата. Цей принцип є досить 

розповсюдженим у багатьох країнах Європи та знаходить своє відображення 

майже в усіх законодавчих актах, проаналізованих нами раніше. Проблема 

доступу до державної служби є досить розповсюдженою та має достатньо 

велике історичне і наукове значення. Тому реалізація принципу рівності 

виступає одним з головних завдань для державних органів. З цього приводу 

підтримуємо думку С.А. Бондарчук про те, що принцип рівності є одним із 

виявів загально-правового принципу верховенства права, а саме його 

правового аспекту як принципу правової певності [42, с. 153]. 

У контексті виникнення правовідносин з державними службовцями 

даний принцип набуває форми рівного доступу осіб до державної служби. 

На думку Л.М. Курочки, цей принцип передбачає, що мають 

забезпечуватись рівні можливості та однаковий порядок дотримання 

процедур для всіх кандидатів при проведенні конкурсу, просуванні по 

службі, оплаті праці тощо. Проте з цього правила є ряд винятків, пов’язаних 

із наявністю українського громадянства, необхідністю володіння державною 

мовою, досягненням певного віку тощо. Такі обмеження зумовлені 

специфікою виконуваних державними службовцями завдань, функцій 

держави та службових повноважень для забезпечення високого морального 
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обличчя державного службовця та свободи його діяльності в межах 

службових повноважень [43, с. 69]. 

Розглядаючи принцип професіоналізму, вважаємо за потрібне 

проаналізувати і принцип компетентності. На нашу думку, ці поняття хоча і 

не є тотожними і мають достатньо відмінне значення, але повинні 

розглядатися разом, так як вони є комплексними, взаємообумовленими та 

взаємопов’язаними. Принцип професіоналізму відіграє дуже важливе 

значення для державної служби і для побудови її апарату. Ефективність 

виконання державними службовцями своїх службових обов’язків обумовлена 

в першу чергу рівнем їх професійності. Це пов’язано з тим, що робота 

державних службовців являє собою інтелектуальну діяльність і хоча вона не 

створює конкретних матеріальних цінностей, але спрямована на забезпечення 

гармонійності, розвитку, ефективності, раціональності суспільних процесів у 

державі [44, с. 11; 45, с. 32; 46, с. 451]. Під професіоналізмом державних 

службовців слід розуміти їх здатність застосовувати фахові вміння і навички 

під час реалізації своєї трудової діяльності [47, с. 19; 48, с. 43; 49, с. 94]. 

Викладене дає змогу зробити висновок, що професіоналізм і компетентність 

є взаємодоповнюючими поняттями, які неможливо роз’єднати. Хочемо 

зазначити, що компетенція державних службовців – це важливий аспект 

функціонування державних органів. Тому вкрай необхідно окреслити для 

кожного державного службовця перелік його повноважень на законодавчому 

рівні. Доцільним є забезпечення з боку державних органів та їх керівників 

проведення таких заходів: підвищення кваліфікації, перепідготовки, 

належних умов праці, створення дружніх стосунків у колективі та 

співробітництва між державними службовцями.  

Удосконалення кадрової політики в колективі на засадах 

професіоналізму має проводитись у двох напрямках: організаційному і 

соціально-психологічному [50, с. 235]. 

Н.В. Янюк визначає принцип професіоналізму і компетентності 

державних службовців як першооснову для організації і функціонування 
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державної служби. На думку науковця, це не тільки одна з основних вимог, 

яка визначає формування і практичну діяльність персоналу, але й необхідна 

правова умова, без виконання якої неможливе отримання права на здійснення 

посадових повноважень [51, с. 123]. 

Отже, трудові правовідносини повинні виникати лише з особами, які 

мають достатній рівень підготовки та кваліфікації, відповідають іншим 

вимогам до рівня їх професійності та компетентності, що визначені 

законодавством. 

Одним із основних принципів виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями є принцип ініціативності. Він полягає у тому, що 

трудові правовідносини виникають виключно за ініціативою особи, 

реалізовані нею у встановленою законодавством порядку, тобто за прямим 

волевиявленням, вираженим, як правило, у формі відповідної заяви про 

участь у конкурсі, про прийняття (або переведення) на посаду державного 

службовця тощо. 

Далі розглянемо галузеві принципи виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями. 

Так, принцип політичної нейтральності є одним з найпоширеніших в 

Європі. Він, в першу чергу, відмежовує політичні інтереси державних 

службовців від виконання ними своїх адміністративних повноважень. На 

нашу думку, це дає змогу бути державній службі менш заполітизованою. 

Отже, працівники державних установ зможуть більш належно виконувати 

свої функції. У цьому зв’язку слід погодитися з думкою С.М. Серьогіна [52, 

с. 11] з приводу того, що профспілки створюються в органах державної влади 

для захисту своїх трудових прав та інтересів, а також для забезпечення 

належного виконання своїх повноважень. Хоча в державних органах і 

заборонено створення структур політичних партій та релігійних союзів, але 

державним службовцям не заборонено сповідувати будь-яку релігію, а також 

вони можуть мати приналежність до будь-якої партії. Вважаємо, що принцип 

політичної нейтральності зумовлює певні рамки і критерії для державної 



48 

 

служби, робить її більш систематизованою та професійною, спрямовує 

працівників на чітке виконання своїх обов’язків. 

Отже, принцип політичної нейтральності означає, що трудові 

правовідносини в сфері державної служби можуть виникати лише з 

політично нейтральними особами, що, одночасно, виступає однією з умов їх 

виникнення взагалі. 

Принцип публічності полягає в охороні та захисті прав та законних 

інтересів громадян з боку держави. Тобто, з боку державних службовців 

передбачається активне дотримання даного принципу. В контексті 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями принцип 

публічності виявляється у відкритості та доступності процедури добору та 

конкурсного відбору, що виражається в: 1) публічному оголошенні конкурсу 

на заміщення вакантної посади, вимог, що висуваються до кандидатів на 

відкриту посаду, терміну прийому заяв на участь у конкурсі тощо; 2) праві 

ознайомитися з результатами конкурсу; 3) можливості отримати роз’яснення 

з приводу неможливості бути прийнятим на відповідну посаду або 

обґрунтування відмови у доступі до участі у конкурсі тощо. 

Принципи чесності та доброчесності є досить схожими. На нашу 

думку, доброчесність – більш повне і точне поняття. Так, як під чесністю 

розуміють сумлінне виконання державними службовцями своїх обов’язків та 

відмову від поступок та пропозицій, які можуть чинити вплив на їх 

діяльність. Доброчесність, у свою чергу, слід розглядати як сутнісну ознаку 

державної служби.  

У науковій літературі справедливо зазначається, що державний 

службовець повинен бути непідкупним, відмовлятися від подарунків та 

послуг, особливих привілеїв та поступок від осіб або організацій, які можуть 

чинити вплив на його діяльність [53, с. 28; 54, с. 14; 55, с. 115; 56, с. 41]. 

Вважаємо, що доцільно закріпити даний принцип в законодавчих актах та 

створити заохочення щодо добросовісної поведінки державних службовців. 
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При виникненні трудових правовідносин з державними службовцями 

даний принцип виражається у тому, що особа, яка виявила бажання взяти 

участь у конкурсному доборі на зайняття посади державного службовця, 

зобов’язана чесно повідомити відомості про себе у відповідності до вимог 

законодавства, представити дійсні документи тощо.  

Принцип персональної відповідальності є одним із важливих галузевих 

принципів виникнення правовідносин з державними службовцями, який 

забезпечує належну реалізацію інтересів суспільства та держави як 

соціальних партнерів. Зміст принципу персональної відповідальності 

державних службовців розкривається через усвідомлення сутності державної 

служби як правового та соціального інституту, який повинен бути 

зорієнтований на задоволення суспільних потреб [57, с. 347].  

У контексті виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями досліджуваний принцип означає, що кожний член конкурсної 

комісії (як державний службовець), а також особа, уповноважена приймати 

на державну службу, несе персональну відповідальність за необ’єктивність та 

необґрунтованість прийнятого рішення щодо призначення на вакантну 

посаду державного службовця та інші порушення процедури добору. 

Принципи виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями повинні застосовуватись для створення ефективного апарату 

державної влади. Слід наголосити, що всі принципи є тісно пов’язаними та 

переплітаються між собою. Невиконання одних принципів тягне за собою 

неналежне виконання інших і, як правило, настання відповідальності. Тому 

принципи, на яких базується відповідні правовідносини, повинні не лише 

мати декларативний характер, а бути наповненими конкретним змістом та 

мати свій механізм реалізації. Саме це забезпечує належну діяльність як 

державних службовців, так і державних органів. Вони повинні 

застосовуватися для забезпечення належного функціонування інституту 

державної служби. 
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1.3 Поняття та класифікація посад державної служби 

 

Посада державного службовця відіграє значну роль у визначенні 

напрямів діяльності особи, яка її займає. Виступаючи первинною 

структурною одиницею в штаті державного органу, посада державної служби 

характеризується рядом ознак, що мають вирішальне значення для 

формулювання кваліфікаційних вимог до кандидатів на зайняття цієї посади. 

Тому систематизація посад державної служби, уніфікація вимог до осіб, які 

претендують на зайняття конкретної посади, надасть змогу визначити шляхи 

удосконалення профілю професійної компетентності посади державної 

служби і, таким чином, підвищити якість персонального складу державних 

службовців. Отже, система посад на державній службі потребує чіткого 

розмежування і законодавчого закріплення, що обумовлює необхідність 

визначення її поняття та критеріїв класифікації. 

У науковій літературі пропонується ряд підходів до розуміння значення 

категорії «посада». Так, деякі вчені розглядають посаду як найпростіший 

елемент організаційної структури, комплекс прав і обов’язків, що визначають 

місце службовця у вирішенні організаційно-управлінських потреб [58, с. 21].  

Конструктивною вважаємо думку О.Ю. Оболенського, що, з 

організаційного погляду, посада – це певна структурна одиниця органу 

державної влади. Також підтримуємо думку автора про те, що посада не 

залежить безпосередньо від державного службовця, тобто від конкретної 

особи, котра її обіймає [59, с. 175]. Так, посада окреслює певне коло 

повноважень державного службовця або категорії державних службовців 

(якщо посади є схожими чи однотипними та передбачають виконання схожих 

функцій). 

Підтримуємо думку О.Ю. Оболенського з приводу того, що державний 

службовець не є «власником» тієї посади, яку він обіймає [59, с. 175]. Тому 

пропонуємо розглядати державного службовця в якості менеджера, який 

виконує покладені на нього державою функції. Важливо, що, розглядаючи 
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посади державних службовців в такій площині, потрібно розуміти: службові 

особи, яким делеговані державно-владні повноваження, повинні діяти не в 

інтересах самих себе чи певної соціальної групи; державний службовець 

повинен діяти в межах своїх повноважень на користь держави та в інтересах 

суспільства. Лише в такому випадку можна говорити про побудову 

соціальної держави. 

На думку І.П. Грекова, державна посада – це обумовлена структурою і 

штатним розкладом первинна структурна одиниця державного органу, 

підприємства, установи чи організації, на яку покладено сукупність 

службових повноважень і яка визначає службове місце та соціально-трудову 

роль громадянина України в конкретній державній інституції [60, с. 14]. 

Слід погодитися з думкою О.І. Пархоменко-Куцевіл з приводу того, що 

поняття «державна посада» є полісистемним та включає такі ознаки: 

організаційну, правову, статусну, фінансову. Державна посада, вважає 

науковець, тісно пов’язана з особистістю і не може реалізуватися без 

людини. У той же час, при прийнятті на державну службу фахівець обіймає 

певну посаду. Тобто, існує тісний зв’язок між державою, особою, посадою та 

державним службовцем [61, с. 269].  

У контексті даного дослідження можна зазначити, що виникнення 

трудових правовідносин з державними службовцями завжди пов’язується із 

зайняттям конкретної посади в апараті державного органу. Тому посаду 

можна розглядати із застосуванням функціонального та організаційного 

підходів.  

Визначення змісту посади державної служби, на думку М.І. Карпи, 

можна вважати таке твердження з позиції застосування функціонального 

підходу як функції, вимоги та обов’язки, пов’язані з виконанням професійної 

діяльності осіб, які займають посади державної служби і виконують 

організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції представника 

влади  [62, с. 439]. 
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З організаційної точки зору посада характеризується тим, що 

встановлюється державою (компетентним органом), включається у штатний 

розпис (входить до єдиної номенклатури посад), є первинною одиницею 

державного органу чи його апарату, за якою закріплюються певні 

повноваження, які визначаються, крім штатного розпису, структурою органу 

і є досить стабільними (постійними) [63, с. 242].  

Закон України «Про державну службу» 1993 року в статті 2 

регламентував дане поняття наступним чином: «Посада – це визначена 

структурою й штатним розписом первинна структурна одиниця державного 

органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами 

коло службових повноважень». Частина 2 цієї статті визначає поняття 

посадової особи так: «Посадовими особами відповідно до цього Закону 

вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх 

апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими 

нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій» [8].  

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 2 нового Закону України «Про державну службу» 

посада державної служби – це визначена структурою і штатним розписом 

первинна структурна одиниця державного органу з установленими 

відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, 

визначених частиною першою статті 1 цього Закону [13]. Отже, як бачимо, в 

законодавстві простежується комплексний (організаційний та 

функціональний) підхід до розуміння категорії «посада державної служби». 

Тому пропонуємо розглядати посаду державної служби як 

першочерговий елемент у системі державної служби. Під даним поняттям у 

функціональному значенні слід розуміти частину повноважень держави, яка 

делегована посадовій особі (державному службовцю) з метою виконання 

функцій держави. Відповідно, кожен державний службовець зобов’язаний 

виконувати покладені на нього державною функції від імені останньої. 
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Природно, що кожна посада на державній службі України має свої 

особливості, але у той же час вона характеризується загальними ознаками. У 

науковій літературі пропонується виділяти наступні ознаки посади на 

державній службі України: 

– посада є частиною організаційної структури державного органу; 

– посада охоплює частину компетенції державного органу, визначену в 

правових актах [59, с. 175].  

Отже, з організаційної точки зору, посаду потрібно розглядати як 

першочерговий елемент побудови державного органу, відповідно до якого 

формуються особливості правового регулювання діяльності та праці 

державних службовців. 

У юридичній науці, в свою чергу, посадових осіб розглядають як 

службовців, яких наділено державно-владними повноваженнями, що мають у 

підлеглості інших державних службовців або розпоряджаються в 

адміністративному порядку матеріальними і грошовими ресурсами. 

Важливим є той фактор, що в науці завжди існувало дві тенденції щодо 

визначення сутності посадової особи: перша – обмежувальна, яка базується 

на синонімічності понять «посадова особа» і «керівник»; а друга – 

розширювальна, яка передбачає включення до поняття «посадова особа» всіх 

державних службовців, які обіймають певну посаду в державному органі [47, 

с. 45]. У свою чергу, законодавство відносить до поняття «посадова особа» 

лише керівників апарату та їх заступників, а також деякі інші категорії 

державних службовців. Отже, поняття «посадова особа» не випливає із слів 

«посада» і «особа», працівник може займати певну посаду в державному 

органі, але не бути посадовою особою [47, с. 45]. 

Таким чином, поділ посад на державній службі розподіляється за 

різними критеріями. Але важливим елементом правового регулювання 

державної служби є класифікація посад, яка повинна сприяти чіткому 

розподілу функцій між посадовими особами. Вона має велике значення для 

формування якісно діючого апарату державної влади. 
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Адміністративна реформа України 1998 року передбачала поетапне 

створення системи державного управління, яка повинна бути підконтрольна 

народові та будуватися на наукових принципах та принципах ефективності. 

Тому відповідно до Указу Президента України «Про Стратегію 

реформування державної служби в Україні» від 14 квітня 2000 року                   

№ 599/2000 на основі класифікації посад в органах державної влади за 

змістом і характером діяльності, способами призначення та надання 

повноважень доцільно законодавчо визначити такі типи посад: політичні; 

адміністративні; патронатні [64].  

Аналізуючи визначення цих видів посад [64], стає очевидним, що вони 

є незрозумілими та потребують доробки. При їх розгляді виникають такі 

питання: стосовно політичних посад – які це «деякі інші посади»; щодо 

адміністративних посад, стає не зрозумілим, посади яких саме діячів сюди 

відносяться; з визначення патронатних посад можна зробити висновок лише 

про те, що дана категорія посад у повній мірі залежить від керівника, 

чисельність та структура патронатних службовців визначається та 

затверджується лише керівником, а його відставка тягне за собою відставку 

усього штатного розпису. Таким чином, зауважимо, що регламентовані 

законодавцем визначення є не чіткими, не повними та не зрозумілими. Вони 

не охоплюють у повній мірі всю сферу діяльності державної служби. 

Юридична наука розглядає наведені вище поняття дещо в іншій 

площині. На нашу думку, така їх інтерпретація є більш повною та 

зрозумілою.  

Політичні посади повинні передбачати собою два види державної 

діяльності. Як зазначає С.В. Ківалов, аналізуючи Конституцію України, до 

такої можна віднести формування державної політики та її реалізацію. В 

свою чергу, перше передбачає визначення народними депутатами курсу 

внутрішньої та зовнішньої політики; а друге – визначення державної 

політики у всіх сферах суспільного життя та розв’язання проблем в 

економічному та соціальному житті суспільства відповідно до сфери 
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управління [35, с. 38]. Також погоджуємося з думкою автора про те, що 

політичні посади не відносяться до посад державної служби, а службовці, які 

займають посади, є політичними діячами [35, с. 39]. Така точка зору вже 

давно існує серед науковців і не є інновацією, але хочемо зазначити, що для 

якісного врегулювання політичних посад відповідно до їх виду діяльності 

варто запровадити розмежування на певні категорії. Тому вченими 

пропонується розділити політичні посади на два види: «політична посада» та 

«державний політичний діяч» [53, с. 31]. Дане розмежування з конкретним 

окресленням діяльності повинно узгодити функції політичних державних 

службовців та встановити критерії їх діяльності, а також усунути конфлікт 

інтересів серед політичних діячів. Розглядаючи практику зарубіжних країн, 

можна стверджувати, що такий поділ уже давно знайшов своє відбиття в 

Європі та позитивно позначився на практиці державного регулювання. 

Наприклад, Закон Латвії «Про державну цивільну служу» від 07 вересня 2000 

року в частині 3 статті 3 регламентує, що Прем’єр-міністр, міністр, міністр 

спеціального призначення, віце-прем’єр-міністр (надалі – міністр), 

державний міністр, парламентський секретар та особи, які надають 

секретаріальні послуги для цих посадових осіб (асистенти, консультанти, 

спеціалісти з публічних відносин), не є цивільними службовцями [28]. 

Виходячи з даної норми, можемо зазначити, що Закон не відносить 

окреслених вище осіб до штату державних службовців. Така система дає 

можливість більш якісного регулювання сферою державної діяльності.  

Адміністративна посада покликана виконувати функції від імені 

держави, реалізовувати державно-управлінські рішення, а також здійснювати 

державно-управлінську діяльність відповідно до функцій діяльності. 

Важливим фактором є те, що правовий статус осіб, які займають даний вид 

посад, встановлений згідно з Законом України «Про державну службу» 1993 

року та спрямований лише на захист інтересів держави та суспільства. Для 

державних службовців цієї категорії встановлені певні критерії та 

обмеження, також Законом регламентуються їх функції.  
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Наступним важливим критерієм є те, що така категорія державних 

службовців не має права реалізовувати свої політичні інтереси за допомогою 

посади, яку обіймають, вся діяльність повинна бути направлена лише на 

здійснення функцій держави. На нашу думку, вони не потребують 

критичного реформування та розділення, можливе лише часткове внутрішнє 

реформування, яке повинно бути направлене на вдосконалення діяльності та 

формування якісного кадрового і професійного складу апарату 

адміністративних посадових осіб. 

Питання щодо судових посад досить гостро стоїть на даному етапі 

розвитку не лише адміністративного права, але і трудового. Закон України 

«Про статус суддів» 1992 року [65], який на даний момент втратив чинність, 

не передбачав віднесення такого виду посад до категорії державних 

службовців. Це питання було вирішене шляхом затвердження Розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про віднесення посад працівників апарату судів 

загальної юрисдикції до відповідних категорій посад державних службовців» 

від 24 лютого 2003 року [66], відповідно до якого апарат суду було розділено 

на 6 категорій та надано останнім статус державних службовців згідно з  

Законом України «Про державну службу» 1993 року.  

При цьому вченими неодноразово наголошувалося, що судові посади 

повинні бути віднесені до категорії посад державних службовців та мають 

бути виділені окремим видом в класифікації посад державних службовців. 

Ми підтримуємо дану точку зору і хочемо зауважити, що при побудові 

нового апарату державної служби слід виходити з окреслення функцій 

державних органів. Сфера правового регулювання потребує чіткого аналізу 

та законодавчого закріплення своїх функцій, щоб не допустити накладення 

функцій державних органів. Обов’язковим фактором є визначення та 

розмежування функцій між державними органами. Класифікація таких 

повноважень повинна лягти в основу нової адміністративної реформи для 

формування професійно діючого апарату державної влади. Крім того, 

наступним обов’язковим фактором повинно стати відмежування судових 
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органів від впливу посадових осіб та державних органів. З цього приводу 

повністю погоджуємося зі «Списком рекомендацій Ради Європи щодо 

судової реформи і реформи прокуратури в Україні» [67].  

На нашу думку, зміни передбачувані в даних рекомендаціях, дадуть 

змогу судовій владі бути більш самостійною та неупередженою в прийнятті 

судових рішень. Погоджуємося з думкою, що потребує реформування 

система обрання ради юстиції та формування нового складу даного органу, 

він має формуватися незалежно від політичної влади в країні, а до його 

складу повинні входити, в першу чергу, судді та науковці, які могли б більш 

точно відбирати кандидатів на посади суддів, керуючись їх досвідом та 

моральними якостями. Також співпраця ради юстиції та вищих навчальних 

закладів зобов’язана  нести повну відповідальність за компетенцію суддів та 

дати змогу зробити апарат суду більш кваліфікованим у певній галузі 

правового регулювання.  

Патронатні посадові особи обираються та звільняються лише 

конкретним політичним діячем. Але важливим є факт відмінності 

патронатних посад від посад помічників державних службовців та суддів. Що 

стосується патронатних посад, то вони чітко були визначені в частині 5 статті 

15 Закону України «Про державну службу» 1993 року [11]. Однак в Законі 

України «Про державну службу» 2015 року поняття патронатних посад 

відсутнє [13].  

Відповідна норма зазначена в Законі України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» від 07 червня 2001 року, зокрема в частині 4 

статті 10 вказується, що голови районних, районних у містах, обласних рад, 

Київський та Севастопольський міський голова та міські голови (міст 

обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) 

мають право самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу 

своїх помічників, радників (патронатну службу) [68]. У свою чергу, Закон 

України «Про судоустрій України» від 07 червня 2001 року, який втратив 

чинність у зв’язку з прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус 
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суддів» від 07 липня 2010 року, передбачав, що до штату апарату судів 

входять помічники суддів, наукові консультанти та судові розпорядники [69]. 

Норма, яка передбачає кадрову приналежність помічника судді міститься і в 

Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 2010 року. Частина 3 статті 

151 Закону регламентує, що помічники суддів прикріплюються для 

кадрового та фінансового обслуговування до апарату відповідного суду та на 

них поширюється дія Закону України «Про державну службу» [70]. Хоча 

Закон і містить норми, за якими суддя самостійно підбирає собі помічника, а 

посада помічника судді має деякі ознаки патронатності, ми вважаємо, що такі 

ознаки зумовлені специфікою діяльності даної посади. Враховуючи 

вищезазначене, можна стверджувати, що даний вид посад можна відносити 

до посад державної служби. Підтримуємо думку вчених про те, що 

патронатною службою слід було б вважати лише службу при керівникові-

політикові [47, с. 33]. 

Крім поділу державних посад на політичні, адміністративні та 

патронатні, в науковій літературі пропонується деталізація даної 

класифікації. Зокрема, І.Г. Сурай вважає, що посади в системі державного 

(публічного) управління слід поділяти на державні посади та посади 

місцевого самоврядування. До державних посад науковець відносить: 

політичні (політичних діячів); державної служби: цивільної та військової; 

посади суддів; посади прокурорів; дипломатичної служби. У процесі 

класифікації посад системи місцевого самоврядування як підсистеми 

державного (публічного) управління виокремлюються посади: 

представницькі –  виборні посади, на які обирають територіальною громадою 

або відповідною радою; адміністративні (службові) [71, с. 60-61]. 

Виходячи з потреб практики та суспільства, необхідно дати чітку 

класифікацію посад в органах державної влади, а саме розподілити їх на 

політичні, судові та службові, це дасть можливість визначити поняття 

«політична посада» і «державний політичний діяч», «службова посада» та 

«служба в органах державної влади», а також уникнути існуючої нині 
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термінологічної плутанини у визначеннях понять «службовець» і «посадова 

особа» [72, с. 88]. Дане розмежування дозволить визначитись не лише з 

наведеними вище поняттями, а й чітко регламентувати на законодавчому 

рівні функції таких осіб, відповідно до виду займаної посади. У свою чергу, 

це в подальшому дасть змогу уникнути бюрократизації на державному рівні 

та спростити виконання функцій державними службовцями. 

Також важливо реформувати систему категорійності посад на 

державній службі. Так, на даний момент поняття «категорія» і «ранг» є 

тотожними. З цього приводу підтримуємо думку І.Б. Коліушко про те, що 

ранг – це рівень кваліфікації, стажу і досвіду роботи державного службовця, 

а категорія – лише якісна оцінка посади [72, с. 89].  

Таким чином, категорія повинна являти собою вид посади та її 

характеристику. У свою чергу, ранги повинні надаватися за певну роботу, 

накопичений стаж працівника та відображати рівень професійності 

державного службовця, показувати рівень його знань у співвідношенні з 

трудовим стажем. Вважаємо, що для цього необхідно реформувати систему 

присвоєння певних рангів державним службовцям. На даний час ранги 

присвоюються відповідно до статті 26 Закону України «Про державну 

службу» та на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 

1996 року № 658. Цей процес відбувається на основі індивідуального підходу 

відповідно до займаної посади та рівня професійності, а також 

результативності роботи [73].  

Отриманий на державній службі ранг державного службовця 

зберігається за особою при її виході на пенсію. Отже, регулювання 

присвоєння рангів державним службовцям, на нашу думку, потребує 

реформування. Доцільно розробити певну процедуру присвоєння та критерії, 

які повинні враховуватися при присвоєнні певного рангу державного 

службовця. Такі критерії повинні бути чітко обумовленими та не мати 

оціночних понять. На нашу думку, державна служба в Україні повинна 

ґрунтуватися на принципах ефективності своєї діяльності та обумовленості 
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законом. Тому механізм присвоєння рангів необхідно закріпити в законі,  

встановивши певні його межі. Не виключаємо, що повинна бути стаття, в 

якій передбачатимуться певні винятки. Так, наприклад, наступний ранг 

державного службовця можна присвоїти за певні заслуги при виконанні своїх 

обов’язків. Також підтримуємо думку вченого щодо збільшення кількості 

рангів державних службовців приблизно до 30 для того, щоб забезпечити 

гнучкість у визначенні кваліфікації службовця та, відповідно, в оплаті праці. 

Збільшити кількість рангів необхідно ще й тому, що тривала зайнятість на 

державній службі в межах однієї категорії вимагає мотивації для 

безперервного підвищення професіоналізму, в тому числі і шляхом 

матеріального заохочення [47, с. 94].  

Пропонуємо доповнити постанову Кабінету Міністрів України 

«Питання присвоєння рангів державним службовцям та визначення 

співвідношень між рангами державних службовців і рангами посадових осіб 

місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами 

та іншими спеціальними званнями» від 25 липня 2012 року № 680 [74], яка 

набуває чинності одночасно з набранням чинності нового Закону України 

«Про державну службу» в редакції від 29 грудня 2013 року, положенням про 

створення органу, який буде підпорядкований безпосередньо Кабінету 

Міністрів України в особі Прем’єр-Міністра України та займатиметься 

підготовкою, відбором, атестацією та перепідготовкою кадрів, що реалізують 

своє право на трудову діяльність в органах державної влади. Такий орган 

повинен взяти на себе повноваження по підбору та формуванню кадрового 

забезпечення апарату державної влади. Також доцільною була б співпраця 

останнього з провідними навчальними закладами України з метою оцінки 

кваліфікації та професіоналізму державних службовців. Головним завданням 

даного органу повинно стати формування якісно діючого, 

високопрофесійного апарату державної служби. Вважаємо, також, що таку 

функцію нині може взяти на себе Національне агентство України з питань 

державної служби. 
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У контексті даного дослідження нас цікавить класифікація саме посад 

державної служби. На нашу думку, найбільш вдалий підхід до класифікації 

посад державної служби запропонувала Л.Р. Біла. Вона вважає, що 

класифікація посад на категорії має здійснюватися на підставі таких 

критеріїв: 1) організаційно-правового рівня органу, який приймає 

працівників на роботу; 2) обсягу і характеру компетенції на конкретній 

посаді; 3) ролі і місця посади у структурі державного органу [75, c. 52].  

Таким чином, на основі проведеного науково-правового аналізу 

пропонуємо посади державної служби класифікувати за такими критеріями: 

1) за видом державного органу, в штаті якого передбачена відповідна 

посада: посади в апаратах органів державної влади (Адміністрації 

Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України тощо); посади 

в 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. 

Даний підхід повністю кореспондується із положенням ст. 6 нового 

Закону України «Про державну службу» щодо класифікації посад державної 

служби та має практичне значення. Тому його застосування цілком 

відповідає потребам наукової теорії та практики.  
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Висновки до розділу 1 

 

1. З точки зору трудового права, державна служба – це певний вид 

трудової діяльності громадян, який покликаний забезпечувати функції 

держави шляхом реалізації державними службовцями своїх повноважень. 

2. Характерними ознаками виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями є: 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) моментом виникнення 

трудових правовідносин з державними службовцями вважається момент 

набуття особою статусу державного службовця та призначення її на посаду в 

державному апараті. 

3. 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. 

4. Принципи виникнення трудових відносин з державними 

службовцями – це врегульовані нормами трудового, адміністративного та 

інших галузей права керівні ідеї та основоположні засади, на яких 

ґрунтується процес (процедура) прийняття на державну службу, а також 

формування умов та підстав виникнення трудових відносин з державними 

службовцями.  

5. Принципи виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями можна класифікувати за критерієм поширення їх дії таким 

чином: загальноправові (верховенства права, законності, соціальної 

справедливості, прозорості, стабільності та ін.) та галузеві (політичної 
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нейтральності, персональної відповідальності, публічності, доброчесності та 

ін.). 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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, Секретаріаті Кабінету Міністрів України тощо); посади в органах 

місцевих органах державного управління та 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. 

9. Пропонується змінити підхід до поділу посад на політичні, службові 

та судові. Так, до службових доцільно відносити посади державних 

службовців, які передбачені штатним розписом органу державної влади та 

фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Природно, що до 

політичних посад слід відносити всіх осіб, що зайняті на посадах політичних 

державних службовців, беруть участь у керівництві та спрямуванні 
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державної політики в різних сферах суспільної діяльності. Доречно відносити 

до судових посад всіх осіб, які зайняті в апараті суду та займаються 

вирішенням питань правосуддя, тобто, не лише посаду голови суду, його 

заступника та суддів, а й інших посадових осіб, зайнятих в апараті суду, а 

саме: помічників судді, секретарів судового засідання, голову апарату суду та 

інших осіб, які беруть безпосередню участь у здійсненні правосуддя. 

Стосовно працівників, які забезпечують апаратно-технічне забезпечення 

державного органу, то їх слід виокремлювати в окрему категорію, не 

надаючи статусу державних службовців. 
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РОЗДІЛ 2  

СУЧАСНІ УМОВИ ТА ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ 

ПРАВОВІДНОСИН З ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ 

 

2.1 Поняття підстав та умов виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями 

 

Юридична природа підстав та умов виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями, являє собою складну теоретико-

правову частину даного поняття. Чітке уявлення та розуміння складових 

зазначеної структури дає можливість правильно застосовувати та 

впроваджувати норми, які впливають на діяльність всього кадрового апарату 

державної влади. Тому без осмислення саме такої складової розуміння 

сутності виникнення трудових правовідносин з державними службовцями 

неможливе. Правильне застосування норм, що стосуються реалізації прав 

громадян відносно доступу до державної служби, як реалізації свого 

конституційного права на зайняття трудовою діяльністю, можливе лише 

після усвідомлення всіх аспектів діяльності апарату державної влади. 

Чітке уявлення про умови та підстави виникнення у державного 

службовця повноважень дає змогу усвідомлювати правомірність роботи 

даної особи та оскаржувати її неправомірні дії як до вищестоящих органів 

державної влади, так і в судовому порядку. Тому важливим аспектом 

правового регулювання виступає чітке усвідомлення підстав та умов 

виникнення трудових правовідносин. 

Зазначимо, що норми права є регулятором моделі майбутніх трудових 

відносин, але самі по собі вони не створюють юридичних фактів. Отже, 

можна стверджувати, що підставами виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями виступають юридичні факти. Тому розглянемо 

спочатку саме їх. 
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Через юридичні факти здійснюється перехід правових можливостей, 

що містяться в нормах трудового права, до правової дійсності, яка складає 

зміст правовідносин. Трудові правовідносини виникають на підставі 

узгоджених двосторонніх вольових актів, відповідно до яких працівник 

виявляє бажання здійснювати свою трудову діяльність у певного 

роботодавця, а роботодавець, який може надати роботу, бажає залучити 

даного робітника до особового складу [76, с. 128]. 

М.В. Цвік визначає, що юридичні факти – це конкретні життєві 

обставини, з якими норми права пов’язують настання певних правових 

наслідків  – виникнення, зміну та припинення правових відносин [77, с. 360] 

У свою чергу, Г.Ф. Шершеневич зазначав, що юридичні відносини 

виникають, змінюються і припиняються внаслідок юридичних фактів, тобто 

настання таких обставин, з якими норми об’єктивного права поєднують певні 

юридичні наслідки [78, с. 623]. 

Отже, необхідно зауважити, що в науковій літературі даному питанню 

приділяється значна увага [79, с. 81; 80, с. 6; 81, с. 75; 82, с. 164; 83, с. 12-13; 

84, с. 161-163; 85, с. 88]. 

Провівши аналіз поняття» юридичний факт», можна зробити висновок 

про те, що юридичний факт – це певна сукупність життєвих обставин, які 

передують виникненню, зміні чи припиненню певного виду правовідносин. 

Саме такі обставини відіграють ключову роль у виникненні трудових 

правовідносин з державними службовцями. До них, у першу чергу, потрібно 

віднести виявлення особою бажання стосовно реалізації свого права на 

працю в органах державної влади.  

При цьому необхідно погодитись з думкою вчених з приводу того, що 

без волевиявлення фізичної особи неможливе виникнення трудових 

правовідносин. Так, виникненню трудових правовідносин з державними 

службовцями повинен передувати певний юридичний факт, а саме 

волевиявлення людини займати вакантну посаду в державному органі влади. 

Але відзначимо, що одного волевиявлення фізичної особи недостатньо. 
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Трудові правовідносини виникають при дотримані ще цілого ряду вимог, які 

ставляться до кандидата, а також у результаті успішного проходження 

конкурсних процедур вступу на державну службу. Тільки після цього 

з’явиться доконаний юридичний факт, який в трудовому праві вчені 

пов’язують із виникненням трудових правовідносин у формі трудового 

договору. Варто також додати, що в науці трудового права найчастіше 

науковці пов’язують виникнення трудових правовідносин не з одним 

юридичним фактом, яким є трудовий договір, а з декількома. 

Зокрема, на думку В.А. Андронової, трудові правовідносини можуть 

виникати з настанням одного із трьох юридичних фактів: 1) при укладенні 

письмового трудового договору, 2) після видання відповідного наказу чи 

розпорядження, 3) при фактичному допуску працівника до виконання його 

трудових обов’язків [2, с. 265]. 

Між тим, Н.М. Неумивайченко вважає, що трудові правовідносини з 

державними службовцями виникають, як правило, на підставі двох 

юридичних фактів. Загальним юридичним фактом, що призводить до 

виникнення трудових правовідносин, є трудовий договір. Специфічними 

фактами виникнення трудових правовідносин на державній службі є: 

конкурсний відбір, призначення на посаду, які разом з трудовим договором і 

призводять до їх виникнення [86, с. 8]. Таким чином, науковець відносить 

конкурс саме до юридичних фактів як підстав виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями. Однак така думка потребує 

уточнення, оскільки конкурсна процедура передує виникненню трудових 

правовідносин і тому лише за умови її проходження особа може бути 

призначена на посаду. У зв’язку з цим можна констатувати, що успішне 

проходження конкурсної процедури є однією з умов виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями. 

Таке правове явище як виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями відноситься до особливого виду правового 
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регулювання та зумовлюється специфічними формами встановлення 

трудових правовідносин.  

Тому держава встановлює порядок вступу на державну службу, 

керуючись рядом положень, які передбачають: 

1) порядок вступу державного службовця до органу державної влади 

передбачає певну процедуру наділення особи державно-владними 

повноваженнями і обов’язками. По відношенню до громадян (особа, яка 

являється державним службовцем, реалізує свої повноваження від імені 

держави) також необхідне нормативне забезпечення, яке регулює не лише 

порядок вступу та отримання таких повноважень, а й порядок здійснення 

повноважень державного службовця, відповідальність за вчинення 

неправомірних дій чи перевищення посадових повноважень тощо; 

2) з іншого боку, особа, яка вступає на державну службу та наділяється 

державно-владними повноваженнями, є найманим працівником відносно 

держави, вона повинна виконувати лише свої безпосередні обов’язки 

(посадові інструкції). Отже, виникає потреба у створенні процедур захисту 

державних службовців як працівників та надання їм всіх гарантій, 

передбачених КЗпП України. 

Законодавець встановлює ряд обмежень і процедур доступу до 

державної служби. Основні вимоги, які висуваються до осіб, що виявляють 

бажання реалізувати свої трудові права на державній службі України, 

регламентуються ст. 20 Закону України «Про державну службу» від 2015 р. 

Відзначимо, що основною умовою вступу на державну службу України 

виступає конкурсна основа. Порядок проведення конкурсу регулюється 

постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 [87]. 

Відзначимо, що даною постановою встановлюється порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.  

Отже, правові підстави виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями зазначених вище категорій регулюються даною 

постановою. Так, нормативний акт передбачає права доступу до державної 
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служби громадян, правила прийому, проведення конкурсу та призначення на 

посаду кандидата. Інакше кажучи, на законодавчому рівні закріплені норми, 

які регулюють послідовність дій кандидатів у процесі проходження 

конкурсу. Зазначені законодавцем у наведених вище нормативних актах дії 

претендентів, і призводять до складних юридичних фактів, які, у свою чергу, 

формують фактичний склад. Тому можна зробити висновок про те, що 

фактичний склад має місце як при проведенні конкурсу, так і при 

призначенні на посаду державних службовців. 

Конкурсна процедура є достатньо розповсюдженою і чи не найбільш 

дієвою процедурою заміщення вакантних посад не лише в Україні, а й у 

світовій практиці. Тому конкурс виступає також формою заміщення  

науково-педагогічних посад. Так, ч. 11 ст. 55 Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII регламентує, що при заміщенні вакантних 

посад науково-педагогічних працівників – завідувача кафедри, доцентів, 

старших викладачів, викладачів, укладенню трудового договору передує 

конкурсний відбір, порядок якого затверджується вченою радою навчального 

закладу [88]. Порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів 3 і 4 рівнів акредитації регулюється 

вказаним Законом. Варто відзначити, що сама процедура конкурсу на 

заміщення посад науково-педагогічних працівників дещо відрізняється від 

процедури проведення конкурсу на заміщення вакантних посад на державній 

службі України. Але основні ідеї та мета конкурсу залишаються сталими. 

Слід також акцентувати увагу на тому, що найголовнішою метою проведення 

конкурсу є укладення трудового договору.  

Хоча конкурсна основа виникнення трудових правовідносин і виступає 

однією з найбільш розповсюджених та дієвих, але вона не може охопити всієї 

повноти виникнення трудових правовідносин з державними службовцями. 

Тому наступною підставою виникнення такого виду правовідносин ми 

виділяємо обрання на посаду. Як зазначає П.Д. Пилипенко, обрання на 

посаду – це юридичний факт, що давно відомий трудовому праву [83, с. 106]. 
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Варто також вказати на те, що даний спосіб виникнення трудових 

правовідносин на державній службі має дуже давню історію та був достатньо 

розповсюдженим за часів СРСР.  

Обрання на посаду є підставою виникнення трудових правовідносин 

Президента України, народних депутатів України, сільських, селищних, 

міських голів та деяких інших категорій державних службовців. Тобто, 

обрання на посаду здійснюється в результаті загальних, рівних виборів 

громадян. Також доцільно відзначити, що підставою виникнення трудових 

правовідносин зазначених вище категорій державних службовців виступає 

саме факт обрання на посаду.  

У науці трудового права існують дискусії з приводу розгляду обрання 

на посаду як складного юридичного факту. Так, В.І. Прокопенко відзначає, 

що до складних юридичних фактів слід відносити призначення державних 

службовців на посади, пов’язані із здійсненням владних або розпорядчих 

повноважень, обрання на посади, направлення на роботу молодих 

спеціалістів і молодих робітників після закінчення відповідних навчальних 

закладів. Саме сукупність цих фактів, необхідних для виникнення, зміни та 

припинення трудових правовідносин, у поєднанні з трудовим договором, і 

створює складний юридичний факт [89, с. 168]. З такою позицією автора ми 

погодитися не можемо. Так, якщо розглядати кожну умову обрання на посаду 

як окремий елемент вступу на державу службу, то можна прийти до 

висновку, що кожен з цих елементів є лише окремою юридичною дією, 

сукупність яких становить цілісний юридичний факт. З цього приводу 

конструктивною вважаємо думку П.Д. Пилипенка, який зазначає, що обрання 

на посаду, яке тепер широко використовується для виникнення трудових 

правовідносин окремих категорій працівників, належить до простих 

юридичних фактів [83, с. 107]. Підтверджуючи цю думку, К.Ю. Мельник 

відзначає, що акти призначення на посаду та акти обрання на посаду мають 

значення самостійних підстав виникнення трудових правовідносин [90, с. 16]. 

Підтримуючи думку вищезазначених вчених, хочемо відзначити, що обрання 
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на посаду являє собою самостійний юридичний факт, який формується за 

допомогою юридичних дій та має причино-наслідковий зв’язок. Важливо 

також зауважити, що обрання на посаду передбачає виникнення договірних 

правовідносин у формі укладення трудового договору на певних умовах. 

Обрання на виборну посаду являє собою один з найбільш 

демократичних проявів заміщення посад на державній службі. Дана підстава 

є особливою формою виникнення трудових правовідносин. Її характерна 

особливість полягає у тому, що обрання кандидата проводиться особами чи 

органами, які не виступають суб’єктами даних трудових  правовідносин. Ця 

процедура здійснюється спеціальними органами чи особами, завданням яких 

є належне забезпечення самої процедури обрання.  

Важливий аспект такої підстави виникнення трудових правовідносин 

полягає в тому, що обрання на посаду проводиться на певний строк, а обрана 

особа зазвичай повинна звітувати про свою діяльність перед відповідними 

органами державної влади.  

Наступною підставою виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями вважаємо призначення на посуду. Важливо, що 

процедура призначення на посаду являє собою сукупність складних 

юридичних дій, які в своїй співпраці передують такому юридичному факту 

як призначення на посаду. Невід’ємним елементом призначення на посаду 

виступає акт призначення на посаду. Зазначений акт – обов’язкова складова 

частина процедури призначення на посаду. Тобто, розглядаючи його в 

теоретичному аспекті науки трудового права, можна відзначити, що дана 

складова є передумовою виникнення такого юридичного факту як 

призначення на посуду.  

Так, цікавою є думка Н.М. Неумивайченко з приводу акта призначення 

на посаду. Цей акт за своєю сутністю є санкцією вищого за статусом органу 

(через призначення або затвердження) стосовно прийняття на роботу певної 

категорії державних службовців, що виявили бажання виконувати відповідну 

роботу. У цьому випадку, окрім збігу двох волевиявлень – працівника та 
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керівництва органу, у якому він безпосередньо має застосовувати свою 

здатність до праці, необхідно приєднання третьої волі – вищестоящого 

органу, який традиційно не виступає стороною трудових відносин. 

Призначення на посаду – це акт волевиявлення особи, що управляє, а не осіб, 

якими управляють [85, с. 100-101]. Отже, автор відзначає, що призначення на 

посаду являє собою сукупність складних юридичних дій, які залежать не 

лише від волевиявлення особи, яка хоче зайняти вакантну посаду, а й у 

більшій мірі від керуючого органу (керівника органу). Так, акт призначення 

на посаду буде мати місце лише за наявності взаємодії двох зазначених 

елементів, а саме: державного органу, який призначає особу та складає акт 

призначення на відповідну посаду, а також волевиявлення особи, яка 

виступає суб’єктом призначення на посаду. Тому можна вважати 

призначення на посаду юридичним фактом, якому передує комплекс 

взаємопов’язаних юридичних дій усіх суб’єктів даних правовідносин. 

З цього приводу підтримуємо думку Н.М. Неумивайченко про те, що 

акт призначення на посаду сам по собі не є підставою виникнення трудових 

правовідносин. Акт призначення, поряд з трудовим договором, виступає 

одним з елементів фактичного складу, що породжує трудові правовідносини 

[85, с. 102]. Так, автор зазначає, що акт призначення на посаду не являє 

собою складного юридичного факту. Лише сукупність передбачених 

законодавством юридичних дій у поєднанні з трудовим договором 

утворюють складний юридичний факт, який разом з волевиявленням особи 

утворює фактичний склад даних правовідносин. Отже, на основі 

вищезазначеного можемо зробити висновок про те, що призначення на 

посаду базується на принципах трудового права. Визначивши, що 

волевиявлення особи відіграє ключову роль у процедурі призначення на 

посаду, можна стверджувати, що основний принцип трудового права – 

добровільність праці, в повній мірі реалізується даною підставою виникнення 

трудових правовідносин. 
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 Наукою трудового права відзначається, що призначення на посаду є 

менш демократичним способом виникнення трудових правовідносин, ніж 

обрання на посаду та конкурс на заміщення вакантної посади в органах 

державної служби. Але, зауважимо, що такий елемент хоча і є менш 

демократичним, проте він виступає невід’ємною складовою частиною 

просування по службі та заміщення вакантної посади суб’єктом, який 

знаходиться в державному резерві. Призначення на посаду являє собою 

складний інститут трудового права, який відіграє важливе значення серед 

інших умов виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями. 

Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями не 

може базуватися лише на підставі конкурсного провадження, обрання на 

посаду чи призначення на посаду. Основною підставою для виникнення 

трудових правовідносин є трудовий договір. Дана підстава являє собою 

невід’ємний елемент трудових правовідносин. Зрозуміло, що поки трудовий 

договір між сторонами не укладено, трудові правовідносини не виникають, а 

юридичні дії, які здійснювалися, не мають правотворчого характеру. 

З цього приводу частково можна погодитися з думкою 

М.О. Савєльєвої, яка зазначає, що ні акт призначення на посаду, ні факт 

обрання на посаду, ні результати конкурсу не є підставою виникнення 

трудових відносин. Тільки трудовий договір тягне виникнення трудових 

відносин, а от необхідність його укладення може визначатися іншими 

вищевказаними юридичними фактами [91, с. 466]. Подібної думки 

дотримується І.П. Греков. Науковець зауважує, що головним юридичним 

фактом, який призводить до встановлення трудових правовідносин, є 

трудовий договір [92, с. 78]. 

Для оцінки такої думки звернемось до аналізу положень відповідного 

законодавства. Так, ч. 2 ст. 21 КЗпП України гарантує працівникам право на 

реалізацію своїх здібностей до продуктивної та творчої праці шляхом 

укладення трудового договору. Виходячи з даного положення, можемо 
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зазначити, що укладення трудового договору вже є початком виникнення 

трудових правовідносин [3]. Отже, розглядаючи укладення трудового 

договору в науковому аспекті, можна зробити висновок, що це ряд 

юридичних дій, спрямованих на узгодження інтересів сторін шляхом 

підписання нормативного акта, який носить регулятивний характер та 

захищає законні інтереси сторін договору.  

Відзначимо, що в науці трудового права трудовий договір хоча і 

виступає основною підставою виникнення трудових правовідносин, але з 

врахуванням специфіки виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями така підстава не може задовольнити всі потреби соціуму. Отже, 

додатково застосовуються інші підстави виникнення трудових 

правовідносин, які в сукупності з трудовим договором утворюють фактичний 

склад.  Конструктивною є думка вчених С.М. Прилипка та О.М. Ярошенка 

про те, що укладенню трудового договору можуть передувати конкурс, 

вибори, тестування, співбесіда, медичний огляд та інші заходи, що 

дозволяють визначити придатність претендента на відповідну посаду [93,                

с. 137].   

Отже, трудовий договір слід розглядати з різних позицій: трудовий 

договір як правовий інститут, трудовий договір як форма реалізації права на 

працю громадян, трудовий договір як підстава виникнення трудових 

правовідносин. КЗпП України трактує поняття «трудовий договір» таким 

чином: «Трудовий договір – це угода між працівником і власником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи 

фізичною особою, за якою працівник зобов’язується  виконувати роботу, 

визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому 

розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або 

уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати 

працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для 

виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін» [3].  
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Розглядаючи питання природи юридичного складу, відзначимо, що 

трудовий договір може виступати як самостійна підстава для виникнення 

правовідносин і входити до юридичного складу. З цього приводу 

підтримуємо думку І.П. Грекова про те, що трудовий договір є головною, але 

не єдиною підставою для виникнення трудових правовідносин [92, с. 79]. 

Одним з різновидів трудового договору є контракт. Даний вид 

трудового договору також укладається з державними службовцями і набуває 

все більшого поширення у зв’язку з його доцільністю. Діючий КЗпП України 

в ч. 3 ст. 21 регламентує, що особливою формою трудового договору є 

контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, 

умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови 

розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватись 

угодою сторін [3]. Така регламентація дає змогу стверджувати, що різні види 

договірних правовідносин можуть використовуватись в трудовому праві, в 

залежності від їх доцільності та обумовленості. 

Отже, аналізуючи викладений матеріал, можна стверджувати, що 

підставою виникнення трудових правовідносин з державними службовцями 

виступає юридичний склад у формі системи юридичних фактів. Вважаємо за 

потрібне розглядати юридичні факти в конкретній послідовності їх 

здійснення. Так, на даний момент найбільш розповсюдженою схемою є: 

проходження конкурсу, за результатами якого конкурсна комісія приймає 

рішення про рекомендацію на заміщення даного кандидата, після чого 

уповноважена особа видає наказ про призначення кандидата на певну посаду, 

а вже потім з ним укладається трудовий договір. 

Визначивши, що юридичний факт призводить до виникнення певного 

виду правовідносин, зауважимо, що існування всіх юридичних фактів 

трудового права можливе лише у зв’яжу з трудовими правовідносинами. 

Переходячи до розгляду умов виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями, зауважимо, що дана категорія виглядає достатньо 

обширно [94, с. 316]. При цьому необхідно підтримати зауваження науковців, 
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які стверджують, що юридичні умови не можна змішувати з юридичними 

підставами. Зокрема, на думку О.В. Данилюка, наділення юридично 

значущих умов рисами юридичних фактів неодмінно призведе до того, що 

такі умови матимуть прямий зв’язок з відповідними правовими наслідками. 

Проте факти-умови пов’язані з означеними наслідками опосередковано, 

через певні проміжні ланки. Вони формують правове середовище, у якому 

можуть розвиватися різні правові зв’язки. На відміну від юридичних фактів, 

які є обставинами разового значення, юридичні умови – це обставини 

багаторазової, тривалої дії [95, с. 169]. 

Подібної думки дотримується Г.М. Чумакова, яка зазначає, що умова  – 

це обставина, що супроводжує утворення підстави (юридичного факту) 

виникнення правовідносин, їх припинення або від якої залежить здійснення 

дії, що породжує правові наслідки. Науковець пропонує декілька 

розмежувальних ознак підстав та умов виникнення правовідносин: по-перше, 

юридичні факти безпосередньо обумовлюють правові наслідки, юридичні 

умови – лише опосередковано, через одну або кілька проміжних ланок 

(найчастіше через факт – правовідносини); по-друге, юридичний факт 

пов’язаний з даними конкретними правовідносинами, тобто правовідносини 

випливають безпосередньо після виникнення юридичного факту; по-третє, 

юридичні факти, як правило, обставини разового, ситуаційного значення, 

юридичні умови, навпаки, здебільшого мають тривалу дію [96, с. 51-52]. 

Отже, основною відмінністю умов виникнення трудових правовідносин 

з державними службовцями від підстав їх виникнення є те, що перші носять 

універсальний, постійний характер і вони не індивідуалізуються, у той час як 

підстави тісно пов’язані з конкретним видом правовідносин, які виникають за 

участю конкретного суб’єкта. 

Розглядаючи умови виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями, доцільно зазначити, що для теоретико-правового аспекту 

науки трудового права в наведеній площині велике значення мають не лише 

фактичні обставини, а й юридичні. До юридичних відносимо правоздатність 
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(можливість особою обіймати певну посаду в державному органі), а до 

фактичних обставин пропонуємо віднести вік, освіту, трудовий стаж, 

стажування, стан здоров’я  та інші умови, які висуваються до кандидата. З 

цього приводу конструктивною є думка І.П. Грекова про те, що під умовами 

вступу на державну службу України слід мати на увазі юридичні вимоги, які 

пред’являються до особи-претендента на державну посаду в системі 

державної служби [92, с. 83]. Насамперед ст. 19 Закону України «Про 

державну службу» регламентується, що право на державну службу мають 

повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та 

яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: 1) магістра – для посад 

категорій «А» і «Б»; 2) бакалавра, молодшого бакалавра – для посад категорії 

«В» [13]. Наведене положення виступає вираженням безпосереднього права 

громадян України на доступ до державної служби, крім того, воно 

відображає положення Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права від 16.12.1966 року. У ньому зазначається, що кожен громадянин 

країни повинен мати рівний доступ до державної служби, без будь-яких 

необґрунтованих обмежень (наприклад неможливість працювати в органах 

прокуратури, маючи судимість) чи дискримінації за різними принципами 

[97]. Очевидно, що не всі громадяни України можуть вступати на державну 

службу. Так, до них висувається ряд вимог, регламентованих Законом 

України «Про державну службу». Доцільно зауважити, що часто висуваються 

дещо завищені вимоги до кандидатів на посади державних службовців. 

Вважаємо, що це можна обґрунтувати специфікою діяльності державних 

службовців та підвищеним критерієм відповідальності. Тому особи, які 

претендують на зайняття державних посад повинні, у першу чергу, 

усвідомлювати відповідальність, яка на них покладається, та значущість 

своєї діяльності. 

Також на державній службі України існує ряд обмежень стосовно 

граничного віку перебування на державній службі, який складає 60 років. 

Проте дане обмеження може бути усунуте керівником державного органу за 
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узгодженням з начальником Головного управління державної служби при 

Кабінеті Міністрів України. Це дасть змогу продовжити даний термін, але не 

більше ніж на 5 років. 

Наступним обмеженням державної служби є стан здоров’я державних 

службовців. Відповідно до цього обмеження особа не буде допущена до 

зайняття певної посади в державному органі чи буде усунута з такої посади, 

якщо буде встановлено, що за станом здоров’я вона не може виконувати 

покладені на неї повноваження. У першу чергу, кандидат на посаду повинен 

відповідати їй психічно, інтелектуально та фізично. 

Доцільно, що однією з найважливіших умов доступу до державної 

служби є володіння державною мовою. У ст. 10 Конституції України 

зазначено, що державною мовою в Україні є українська мова [35]. 

Умови вступу на державну службу, які є обов’язковими для 

претендентів, відіграють важливу роль в реалізації права громадян на доступ 

до державної служби. Виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями прямо пропорційно залежить від відповідності кандидата 

умовам, що висуває державний орган. Важливість цих вимог визначається їх 

закріпленістю на законодавчому рівні.  

М.М. Клемпарський, провівши ґрунтовний аналіз Закону України «Про 

державну службу», виокремив наступні умови виникнення службово-

трудових правовідносин: дієздатність; наявність громадянства, яке являє 

собою правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій 

вияв у їх взаємних правах та обов`язках. Громадянин України – особа, яка 

набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та 

міжнародними договорами України; необхідний рівень освіти і професійної 

підготовки; відсутність судимості; наявність вакантної посади у штаті 

державного органу; недосягнення особою граничного віку прийняття на 

державну службу; проходження у встановленому порядку конкурсного 

відбору або іншої процедури, передбаченої Кабінетом Міністрів України [98, 

с. 32]. 
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Крім означених вище умов, які неодмінно повинні перевірятися у 

кожному випадку укладення трудового договору з державним службовцем, 

важливими факторами реалізації права громадян на державній службі 

залишається підняття морального рівня державних службовців, усвідомлення 

кандидатами публічності професії державного службовця та підвищення 

рівня соціалізації працівників органів державної влади.  

Проблема популяризації державної влади гостро постає в процесі 

реформування державної служби в Україні. Так, лише деякі сфери 

державного господарювання являються популяризованими. Для здійснення 

зазначеного, вважаємо за потрібне вжити заходів, які стосуються реалізації 

прав громадян на державну службу.  

Першочерговим аспектом популяризації державної служби вважаємо 

підвищення заробітної платні державним службовцям нижчих рангів 

(людина, приходячи на державну службу, повинна отримувати гідну 

винагороду за свою працю). Окрім того, можливість співпраці національного 

агентства України з питань державної служби із вищими навчальними 

закладами шляхом проходження студентами стажувань на державній службі. 

Важливим також є усвідомлення молодим персоналом можливостей 

кар’єрного зростання. 

Пропонуємо запровадити систему наставництва на державній службі, 

яка буде функціонувати при органах державної влади. Така система повинна 

бути націлена на підвищення кваліфікації та недопущення типових помилок 

особами, які тільки починають свою кар’єру на державній службі. Вважаємо, 

що запропонована система може підняти популярність державної служби з 

точки зору практики. Отримані практичні знання на державній службі 

повинні бути популяризованими і в цивільному секторі господарювання. 

Отже, в результаті проведеного дослідження в даному підрозділі, 

можемо сформулювати ключові поняття. Так, підставою виникнення 

трудових відносин з державними службовцями слід вважати таку систему 

юридичних фактів, із настанням яких пов’язане призначення на посаду 
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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 

умов, визначених законодавством, або визначення результатів голосування 

(якщо застосовується процедура обрання на посаду), укладення трудового 

договору. 

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, прийняття присяги 

тощо). 

 

 

2.2 Конкурсні засади виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями 

 

Конституцією України передбачено право рівного доступу громадян до 

державної служби. Доречно, що доступ до державної служби 

підпорядковується двом основним принципам, а саме – рівності і 

доступності. Отже, перед суспільством стоїть задача формування гідного 

кадрового забезпечення державної служби. Законодавством регламентовано 

декілька видів вступу на державну службу: призначення на посаду, 
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проходження конкурсу на заміщення вакантної посади на державній службі 

та обрання на посаду. Таким чином, виділяючи категорії виникнення 

трудових правовідносин з державними службовцями, можна розділити 

посади на такі: ті, на які призначаються, виборні посади та конкурсні посади. 

Зауважимо, що визначальним фактором ефективного функціонування 

державної служби виступає рівень професіоналізму її службовців. Тому 

застосовування саме конкурсної основи відбору кандидатів на посади 

державних службовців є визначальною для відбору кваліфікованих кадрів. 

На жаль, в Україні такий критерій застосовується недостатньо часто та не в 

повній мірі.  

Дане питання висвітлювалося в юридичній науці такими вченими як 

В.Б. Авер’янов [99], А.В. Андрушко [100], І.П. Греков [92], О.П. Єфремова 

[101], В.В. Жернаков [102], М.І. Іншин [103], М.М. Клемпарський [98], 

О.Ю. Оболенський [59], Н.Г. Плахотнюк [104], Л.В. Романюк [105], 

О.Л. Станчева [106], С.М. Терницький [107] та ін. 

Як уже зазначалося, конкурсні процедури вступу на державну службу є  

пріоритетними в країнах Європи. Така практика набуває все більш 

масштабного поширення і в Україні. 

Визначаючи юридичну природу конкурсних правовідносин, слід 

вказати, що Кодекс законів про працю України не дає юридичного 

визначення такій категорії як конкурс. Тому, в першу чергу, вважаємо за 

необхідне визначити, що являє собою конкурс як правова категорія. Вище 

нами було з’ясовано, що конкурс відноситься до умов виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями, оскільки обов’язковість його 

проведення є не персоніфікованим юридичним фактом, а носить 

багаторазовий, загальний характер. 

Статтею 21 Закону України «Про державну службу» 2015 року 

регламентовано, що вступ на державну службу здійснюється шляхом 

призначення громадянина України на посаду державної служби за 

результатами конкурсу. Прийняття громадян України на посади державної 
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служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених 

цим Законом [13]. Отже, єдиним способом вступу на державну службу, що 

нині визначений законодавством, вважається проходження конкурсу на 

заміщення вакантних посад на державній службі України. Конкурс 

проводиться згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

державних службовців» від 15.02.2002 № 169 [87], а також Загальним 

порядком проведення іспиту на заміщення вакантних посад державних 

службовців від 08.07.2011 № 164 [108]. 

У свою чергу, в пункті 2.1 Положення, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.1993 № 116, що втратило 

чинність, зазначалося, що конкурс впроваджується з метою підвищення 

вимог при доборі висококваліфікованих керівників з урахуванням 

професійних, організаторських здібностей, моральних та загальнолюдських 

якостей [109]. Проте варто зазначити, що процедура проведення конкурсу на 

заміщення посади керівника вищого навчального закладу залишилася. 

Відзначимо, що згідно з п. 3 ч. 2 ст. 31 проекту Трудового кодексу 

України [6] конкурсний відбір є однією із підстав виникнення трудових 

правовідносин, але визначення даного поняття в тексті документа немає. 

Важливо, що на зайняття вакантних посад державної служби груп ІІ, 

ІІІ, IV, V проводиться конкурс. Така процедура передбачає складення іспиту 

особою, яка претендує на зайняття посади державної служби, та проведення 

співбесіди з нею [8]. 

Варто зазначити, що наказ Національного агентства України з питань 

державної служби № 43 від 5.03.2012, який набирає чинності разом із 

Законом України «Про державну службу» 2012 року, регламентує підстави та 

положення процедури проведення конкурсу, але в ньому також не зазначене 

саме поняття «конкурс» [110]. 

Вважаємо за необхідне відзначити, що на даний момент 

законодавством України не регламентується поняття «конкурс», з цього 
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приводу підтримуємо думку А.В. Андрушко про те, що у порядку 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців 

необхідно було б передбачити визначення конкурсу на державній службі та 

мету його проведення [100, с. 68].  

Актуальність дослідження конкурсу обумовлюється не лише 

відсутністю регламентованого законодавством поняття такого інституту, а 

ще й різними точками зору в науковій літературі. Доцільність такого 

дослідження обґрунтовується також недостатньою розробленістю даного 

інституту права. 

Підходячи до визначення поняття конкурсу на зайняття посади на 

державній службі України, в першу чергу вважаємо за потрібне 

проаналізувати розвиток даного визначення радянськими вченими. 

Отже, В.М. Смірнов з цього приводу зазначає, що конкурс – це 

особливий винятковий порядок добору кадрів, що містить підвищені вимоги 

до осіб, які претендують на заміщення вакантної посади [111, с. 45]. 

Важливо, що наведене вище визначення поняття конкурсу розкриває 

юридичну природу останнього та характеризує мету проведення такого 

заходу. Але зауважимо, що процедура проведення конкурсу встановлюється 

за бажанням роботодавця і може застосовуватись до всіх категорій осіб, які 

претендують на зайняття вакантної посади, а не лише до тих, до яких 

висуваються підвищені вимоги. 

У свою чергу, В.А. Глозман вважає, що конкурс слід віднести до 

одного із дієвих методів оцінювання ділових якостей працівника [112, с. 37]. 

Досліджуючи природу даного поняття, науковець приходить саме до такого 

висновку, оскільки проведення конкурсу має на меті саме виявлення тих 

якостей у кандидатів, які потрібні для заняття певним видом діяльності. 

Проте зауважимо, що таке формулювання поняття не розкриває всієї повноти 

конкурсних правовідносин. На нашу думку, його доречно розглядати лише у 

вузькому розумінні останніх.  
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Специфіка конкурсних правовідносин, на думку С.М. Терницького, 

полягає в тому, що право вибору кращого працівника з числа претендентів 

належить не керівникові органу державної служби, а конкурсній комісії, що 

нерозривно пов’язано з проблемою реформування вітчизняного трудового 

законодавства. Тому науковець вважає, що це вимагає нового погляду на 

питання про правове призначення конкурсної комісії та рішень, що 

приймаються нею [107, с. 16]. 

Н.І. Думін вважає, що конкурс – це одна з форм реалізації права 

працівника на вибір зайнятості [113, с. 121]. Ми не можемо погодитися з 

такою тезою, так як формою реалізації права на працю є трудовий договір, 

тоді як конкурс виступає лише методом підбору кандидатів на вакантну 

посаду, а його проходження не зобов’язує сторони вступати в зобов’язальні 

правовідносини. Відзначимо, що в цьому випадку важливу роль відіграє 

розмежування понять «конкурс у трудових правовідносинах» та «конкурс у 

цивільно-правових відносинах». У цивільному праві під конкурсом 

розуміють різновид публічної обіцянки чи винагороди [114]. Отже, 

конкурсна основа має за своєю природою дуже широку сферу застосування, 

але всі ці різновиди конкурсу достатньо різняться між собою. Тому хочемо 

вказати, що Н.Ю. Голубаєва з цього приводу відзначає, що конкурсні 

правовідносини виникають у сфері трудових відносин і регулюються 

нормами трудового законодавства, зокрема відносини з підбору кадрів за 

конкурсом [115, с. 222]. 

Розглянувши поняття конкурсу на етапі його становлення радянськими 

вченими, доречно проаналізувати підходи його осмислення в новітній 

науковій літературі. 

Так, Г.В. Фоміч, під поняттям конкурсу розуміє сукупність послідовно 

здійснюваних дій щодо оцінки професійних та особистих якостей 

претендента на посаду публічного службовця, результатом яких є вирішення 

питання стосовно виникнення чи не виникнення державно-службових 

відносин. [116, с. 9]. На нашу думку, таке поняття конкурсної процедури є 
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більш доцільним та повним, у ньому також простежується мета проведення 

такого заходу. Конструктивною є думка автора про те, що ця процедура 

найбільш поширена серед інших процедур вступу на публічну службу [116, 

с. 9].  

Відзначимо, що конкурсний відбір домінує серед інших процедур 

зайняття посад на державній службі не лише в Україні, а й у країнах 

Європейського Союзу. Так, Закон про цивільного службовця Болгарії 

регламентує, що призначення на будь-яку посаду державного службовця 

здійснюється на конкурентних засадах, що спираються на професійні якості. 

А особа, яка вступає на державну службу у відповідній адміністрації, 

обов’язково проходить конкурс [29]. 

На думку А.В. Андрушко, конкурс – це один із правових способів 

раціонального підбору кадрів, метою якого є визначення 

найкомпетентнішого серед його учасників щодо заміщення вакантної посади 

на державній службі за визначеними критеріями [22, с. 72]. Підтримуємо 

таку позицію автора, так як наведене вище визначення узагальнює всі 

розглянуті нами раніше тенденції до розуміння поняття «конкурс» та в 

повній мірі висвітлює мету його проведення.  

Переходячи до формулювання власного поняття конкурсних засад при 

виникненні трудових правовідносин з державними службовцями, в першу 

чергу, вважаємо за потрібне визначитися з ознаками даного інституту 

трудових правовідносин. Так, на нашу думку, до них можна віднести 

наступні:  

1) конкурс є однією 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. Конкурсний відбір створює умови, 

при яких кандидат на посаду повинен проявити свої здібності та навички на 

найвищому рівні задля отримання задовільного результату при проходженні 

конкурсу; 
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3)      змагальна основа конкурсного відбору. Дана ознака передбачає 

відбір серед певної кількості кандидатів найкращого для забезпечення 

кадрового потенціалу державної служби; 

4)     статистично-аналітична ознака. Проведення конкурсу на вакантні 

посади в державній службі прямо пропорційно відбиває статистичні значення 

попиту на посади державних службовців. Відповідно до цього можна 

визначити популярність тих чи інших професій на державній службі і 

визначитись із заходами, які потрібно вжити за для популяризації державної 

служби в цілому та відповідних посад на ній. 

Отже, розглянувши ознаки конкурсного відбору, зауважимо, що 

проведення конкурсу на вакантні посади державних службовців може бути 

дієвим та об’єктивним лише за наявності певних соціально-економічних та 

політичних умов. Так, як саме ці фактори створюють плацдарм для 

належного функціонування державної служби. 

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо наступне визначення: 

«Конкурс – це система заходів, спрямованих на заміщення вакантної посади 

в органах державної влади шляхом визначення найкомпетентнішого 

кандидата за встановленими критеріями». 

Законодавством України чітко регламентована система проведення 

конкурсу та сфера його застосування. Як вже зазначалося, конкурс 

проводиться на заміщення вакантних посад третьої-сьомої категорій 

державних службовців. З цього приводу конструктивною є думка Г.В. Фоміч, 

що дана процедура є найбільш поширеною серед інших процедур вступу на 

державну службу. Також підтримуємо позицію автора щодо процедури 

проведення конкурсу, як зазначає дослідник, вона є складною, а її структура 

включає в себе стадії проведення, які складаються з етапів [116, с. 9]. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 169 від 15.02.2002 

конкурс проводиться поетапно, зокрема: публікація оголошення державного 

органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші 

засоби масової інформації; прийом документів від осіб, які бажають взяти 
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участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим 

кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади; проведення іспиту та 

відбір кандидатів [87]. Вважаємо даний розподіл таким, що не охоплює в 

повній мірі всієї повноти цього виду процедури вступу на державну службу. 

Тому, на нашу думку, більш доречним є розподіл, який буде точніше 

характеризувати та розмежовувати стадії проходження конкурсу та 

відтворювати всю повноту даної процедури. 

Таким чином, переходячи до характеристики стадій проходження 

конкурсу на посади державної служби України, зауважимо, що стадії можуть 

бути як самостійним елементом правовідносин, так і поділятися на етапи. 

Тому пропонуємо виділити наступні елементи проходження конкурсу:  

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. 

Але перед тим, як розпочати аналіз стадій та етапів проведення 

конкурсу, вважаємо, що доцільно спочатку розглянути суб’єктів, які беруть 

участь у конкурсному провадженні. До таких відносимо конкурсну комісію 

та кандидата на заміщення вакантної посади. Важливо, що учасники 

правовідносин вступають в безпосередню взаємодію і набувають зобов’язань 

один перед одним з моменту подачі кандидатом документів до державного 

органу, який проводить конкурс. Так, з цього приводу виникає ряд 
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процесуальних дій, які і визначають роль кожного суб’єкта правовідносин та 

покладають на нього певні обов’язки. 

Виділяючи конкурсну комісію одним із суб’єктів конкурсних 

правовідносин, відзначимо, що процесуальний статус конкурсної комісії 

визначається Положенням, яке передбачає, що вона утворюється наказом 

керівника відповідного державного органу, який здійснює призначення на 

посаду державного службовця, у складі голови, секретаря і членів комісії. 

Розглядаючи склад конкурсної комісії, зазначимо, що очолює її заступник 

керівника державного органу. А до складу повинні входити представники 

кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів 

апарату державного органу. Але з цього правила існує виняток: у випадках, 

коли конкурс проводиться державним органом з нечисленним апаратом (до 

п’яти осіб), він може проводитися керівником цього органу або конкурсною 

комісією вищого рівня [87]. Так, враховуючи викладене, можна прийти до 

висновку, що конкурсна комісія – представницький колегіальний орган, який 

виконує функції, покладені на нього роботодавцем. З цього приводу 

А.О. Мовчан зазначає, що, з одного боку, комісія виконує функції 

роботодавця, оскільки надає допомогу у доборі необхідних кадрів, а з іншого 

– демократичний і гласний характер конкурсної форми добору кадрів 

передбачає, що вона забезпечує участь представників колективу працівників 

у процесі залучення кадрів. Автор також зазначає, що протиставлення таких 

підходів до визначення функцій комісії є недоцільним, так як вони 

доповнюють одна одну [117, с. 314].  

Наступним суб’єктом конкурсних правовідносин виступає кандидат на 

заміщення вакантної посади. Конструктивно, що до осіб, які є кандидатами 

на заміщення вакантних посад на державній службі, висуваються вимоги 

відповідно до ст. 20 Закону України «Про державну службу» 2015 року [13]. 

У свою чергу, кандидат повинен, як правило, мати повну вищу освіту за 

спеціальністю, передбачуваною вакантною посадою.  
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Відзначимо, що існує ряд осіб, які не допускаються до конкурсу на 

зайняття посад державної До таких відносяться: особи, визнані 

недієздатними; ті, що мають судимість, яка є несумісною із посадою 

державного службовця; кандидати, які у разі проходження конкурсу будуть 

прямо пропорційно підпорядковані близьким особам; особи, що позбавлені 

права займати відповідні посади, та інші випадки, передбачені законом. 

Наведені вище умови передбачаються постановою Кабінету Міністрів 

України № 169 від 15.02.2002 [117]. 

Розглядаючи конкурсні правовідносини на заміщення вакантних посад 

на державній службі України, важливим вважаємо той факт, що для 

претендента на зайняття вакантної посади конкурсна комісія виступає як 

єдиний представник організації, до якої він бажає влаштуватися на роботу 

[117, с. 314]. Продовжуючи думку автора, відзначимо, що рішення, яке 

приймає комісія після проведення конкурсу щодо визначення кращого з 

кандидатів, має рекомендаційний характер, а остаточне рішення про 

укладення трудового договору з особою, яка здобула перемогу в конкурсі, 

приймається керівником державного органу, який проводив конкурс. 

Вважаємо, що така процедура укладення договору передбачає розподілення 

функцій між керівником органу, в якому проводиться конкурс, та 

конкурсною комісією. Такий розподіл компетенції дає змогу формувати 

гідний кадровий склад в державних органах та в повній мірі застосовувати 

принцип неупередженості. Важливим гарантом цього принципу є те, що 

особа може оскаржити рішення конкурсної комісії чи неправомірну відмову 

укласти з нею трудовий договір в адміністративному суді. 

Важливо, що існує ряд осіб, які можуть претендувати на вакантну 

посаду в державному органі без проходження конкурсу. Згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 до таких відносяться особи, 

які переводяться на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному 

органі, а також державні службовці, які зараховані до кадрового резерву чи 

успішно пройшли стажування у порядку, передбаченому Кабінетом 
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Міністрів України. Також, ще однією категорією, яка може претендувати на 

зайняття вакантних посад на державній службі без проходження конкурсу 

відповідно до Порядку відбору на державну службу перспективних 

випускників вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, можуть бути 

випускники, які здобули освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«спеціаліст», «магістр» [118]. 

Розпочинаючи аналіз стадій проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, зазначимо, що кожна стадія являє собою комплекс 

процесуальних дій, які тісно взаємодіють між собою. Саме така взаємодія 

забезпечує об’єктивність та рівноправність при проведенні конкурсу для 

кандидатів та слугує гарантом неупередженості при прийнятті рішення 

конкурсною комісією.  

Аналізуючи стадії проведення конкурсу, доцільно вказати, що кожна 

стадія поділяється на етапи, з яких формуються процесуальні дії, що мають 

юридичну значимість для конкурсної процедури. Тому вважаємо за потрібне 

проаналізувати кожну стадію проведення конкурсу з її етапами. 

Стадія формулювання. Ні в процесуальній, ні в науковій літературі 

дана стадія не включається до складу процедури конкурсного провадження. 

Але, на нашу думку, вона є невід’ємною його складовою. Істотно, що для 

початку проведення конкурсної процедури їй повинні передувати певні 

юридичні факти. До таких відносимо виявлення вакантної посади та 

ухвалення рішення про проведення конкурсу. Важливим фактором складової 

цієї стадії є те, що посада, яка є вакантною, повинна вимагати заміщення її 

через конкурс, так як в іншому випадку проведення конкурсної процедури 

буде не доцільним та не матиме сенсу. З цього приводу погоджуємося з 

думкою С.М. Терницького. Автор підкреслює, що основою для проведення 

конкурсу повинно бути існування вакантної посади, яка виявляється у зв’язку 

з різними причинами [119, с. 406]. Істотно, що первинною складовою 

першого етапу вважаємо прийняття керівником державного органу, яким 

проводиться конкурс, рішення (при наявності вакантної посади) про 
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проведення конкурсу. Таким чином, можна простежити причинно-

наслідковий зв’язок, який пов’язує дану стадію з іншими стадіями 

проведення конкурсу.  

Підготовча стадія. Істотно, що дану стадію можна розділити на 

декілька етапів, так як вона являє собою сукупність конкретних процедур, за 

допомогою яких проводиться конкурсний відбір. Дана стадія передбачає 

наявність наступних етапів: публікація оголошення про проведення 

конкурсу, прийом документів для участі у конкурсі та розгляд поданих заяв 

учасниками, які бажають взяти участь у конкурсі на вакантні посади 

державної служби. 

Першим етапом цієї стадії вважаємо підготовку до проведення 

конкурсу органом, який проводить конкурсний відбір на заміщення вакантної 

посади. Первинною складовою першого етапу є оголошення про проведення 

конкурсу. Характерно, що оголошення про проведення конкурсу державним 

органом на заміщення вакантних посад поширюється в пресі та через інші 

офіційні засоби масової інформації не менш ніж за місяць до початку 

проведення конкурсу [87]. Важливо, що останнє повинно містити в собі 

назву державного органу, яким проводиться конкурс, із зазначенням його 

адреси та номерів телефонів, назви вакантних посад, розмір заробітної платні 

та умови оплати праці, основні вимоги до кандидатів, термін прийняття 

документів до державного органу, яким проводиться конкурс. Зауважимо, що 

оголошення може містити додаткову інформацію, яка не суперечить 

законодавству України.  

Другий етап цієї стадії передбачає прийом документів особами, які 

бажають взяти участь у конкурсі. У свою чергу, вони подають до конкурсної 

комісії наступні документи: заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається 

про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями 

щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби; 

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві 

фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту, підвищення 
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кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; 

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

за минулий рік; копію документа, який посвідчує особу; копію військового 

квитка [87]. Викладені вище положення стосуються кандидатів на зайняття 

вакантної посади в державному органі, але особи, які працюють в 

державному органі, де було оголошено конкурс, і бажають взяти в ньому 

участь, не надають зазначені документи, а лише подають заяву на участь у 

конкурсі. Відзначимо, що кандидати можуть подавати додатково документи, 

де наявні відомості щодо їхніх освітньо-кваліфікаційних рівнів, досвіду 

роботи, а також характеристики з минулої роботи, копії документів, що 

посвідчують наявність наукового ступеня чи вченого звання, наукові 

публікації тощо. Доречно, що вимагати від кандидатів відомості, які не 

передбачені законодавством про проведення конкурсу, забороняється. 

Третій етап стосується розгляду поданих кандидатами документів та 

допуску їх до участі у конкурсі на заміщення вакантних посад державної 

служби. Істотно, що до участі у конкурсі допускаються кандидати, 

документи яких відповідають вимогам, передбаченим законодавством щодо 

зайняття відповідної посади. Після перевірки документів кадровою службою 

державного органу, який проводить конкурс, голова конкурсної комісії 

виносить рішення, згідно з яким до участі у конкурсі не допускаються 

кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам. Про таке 

рішення їм повідомляється кадровою службою органу з обов’язковим 

обґрунтуванням обставин, які спричинили недопущення  відповідного 

кандидата. Але постанова Кабінету Міністрів України № 169 від 15.02.2002 

має положення, яке, на нашу думку, достатньо спірне. В ньому зазначено, що 

кандидати, які не відповідають встановленим вимогам, але наполягають на 

участі у конкурсі, допускаються до участі в конкурсі, а остаточне рішення в 

такому випадку буде приймати приймальна комісія. З цього приводу 

О.С. Продаєвич відзначає, що в такому випадку нівелюється вимога про 

відповідність документів кандидата, що може створювати певні труднощі 
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[120, с. 163]. Повністю погоджуємося з думкою науковця, так як викладене 

вище положення ставить під сумність доцільність попередньої перевірки 

документів кандидатів та об’єктивність оцінки кандидатів на наступних 

стадіях проведення конкурсу. Тому вважаємо, що дана вимога повинна бути 

повністю виключена із зазначеного положення.  

Переходячи до розгляду наступної, головної стадії, відзначимо, що 

дана стадія характеризується наявністю двох етапів – проведення 

конкурсного іспиту та співбесіди.  

Проведення конкурсного іспиту характеризується насамперед 

підготовкою до проведення конкурсного іспиту та висуванням певних вимог 

до кандидатів. Важливою складовою даного етапу вважаємо забезпечення 

принципів конкурсного провадження, так як гарантування рівності та 

неупередженості до кандидатів відіграє визначальну роль у конкурсному 

відборі. З цього приводу конструктивною є думка С.В. Ківалова, що 

важливість конкурсного іспиту проявляється в тому, що до всіх кандидатів 

висуваються однакові вимоги щодо їхніх знань Конституції України, законів 

України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», а також 

законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень 

відповідного державного органу та структурного підрозділу [47, с. 274]. В 

повній мірі підтримуємо думку вченого, так як об’єктивність проведення та 

оцінки іспиту повинні першочергово забезпечуватись рівністю умов для 

кандидатів. Таким чином, особам, що беруть участь у конкурсі, 

забезпечуються однакові умови: тривалість іспиту, форма проведення, мова 

іспиту, кількість запитань та система оцінки. На нашу думку, конкурсні 

засади проведення іспиту повинні забезпечуватись принципами відкритості 

та рівності критеріїв відносно всіх кандидатів. Хочемо зазначити, що 

суттєвим гарантом об’єктивності конкурсного іспиту також потрібно вважати 

те, що перелік питань, які виносяться на іспит, може публікуватись у 

відповідних джерелах масової інформації. Так, до одного з найважливіших 

факторів гарантування рівних умов для кандидатів відносимо надання для 
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ознайомлення питань, які виносяться на іспит, всім учасникам конкурсу при 

поданні документів на участь. 

Варто зазначити, що прядок проведення іспиту та перелік питань на 

перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних 

повноважень державного органу затверджується керівником органу, в якому 

проводиться конкурс [87].  

Переходячи до розгляду такої складової даного етапу як формування 

екзаменаційних білетів, відзначимо, що розробка та затвердження переліку 

питань для перевірки знань законодавства кандидатів на заміщення 

вакантних посад державних службовців здійснюється кадровою службою на 

основі п. 21 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 15.02.2002 № 169. 

Отже, наступною складовою зазначеного етапу є екзаменаційні білети, 

які використовуються для проведення конкурсу. Вони повинні мати 5 питань 

та бути законодавчо затвердженими, а їхня кількість повинна бути не менше 

15. Завдання, які входять до білету, складаються з таких питань:  

– перше питання – на знання Конституції України;  

– друге – Закону України «Про державну службу»; 

– третє – Закону України «Про боротьбу із корупцією»;  

– четверте та п’яте – на перевірку знань законодавства з урахуванням 

специфіки державного органу, який проводить конкурс, відповідно до його 

функціональних повноважень та структурного підрозділу, де є вільна 

вакантна посада.  

Ключовим виступає той факт, що під час підготовки відповідей на 

запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох 

членів конкурсної комісії, а іспит складається одночасно для кандидатів на 

заміщення однієї вакантної посади [47, с. 275]. Але з даного правила існує і 

виняток. Так, наприклад, за наявності невеликої кількості кандидатів на 

заміщення вакантної посади відповідно до законодавства України іспит може 
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бути проведений на заміщення декількох посад одночасно. Важливим є те, 

що приміщення, в якому проводиться іспит, повинно відповідати певним 

нормам, а головне – унеможливлювати спілкування кандидатів та 

забезпечувати індивідуальну підготовку кожного претендента на заміщення 

посади в державному органі. Час, який відводиться для складання іспиту, не 

може бути меншим, ніж 60 хвилин, а іспит проводиться державною мовою у 

письмовій формі за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату 

на вибір. Доречно, що під час підготовки кандидатам заборонено залишати 

приміщення до моменту закінчення іспиту. Вважаємо, що всі ці вимоги, є 

саме тими регуляторами неупередженості при оцінці знань кандидатів.  

Наступний етап – оцінювання. Воно проводиться всіма членами 

конкурсної комісії, а для оцінки використовується п’ятибальна система. Так, 

кожен член конкурсної комісії окремо проводить перевірку відповідей 

кандидата, виставляючи свою оцінку на аркуші з письмовими відповідями. 

Після цього визначається відповідна оцінка шляхом виведення середнього 

балу. Можна стверджувати, що конкурсна комісія колегіально приймає 

рішення щодо оцінки відповіді кандидатів.  

Такими, що склали іспит, вважаються кандидати, які набрали не менше 

50% від максимальної кількості балів і можуть бути рекомендованими на 

заміщення посади в органі державної влади. Важливо, що успішне складання 

іспиту ще не гарантує особі зайняття передбачуваної посади. Отже, 

конкурсний іспит – це лише проміжний етап, який направлений на 

встановлення кваліфікованості кандидата та рівня його знань.  

Співбесіда виступає завершальним етапом головної стадії, за 

результатами якої конкурсна комісія приймає відповідне рішення стосовно 

придатності кандидата для зайняття вакантної посади. Істотно, що саме 

співбесіда дозволяє виявити спеціальні навички та вміння кандидатів, так як 

проведення конкурсного іспиту направлене лише на виявлення знань 

законодавства України. 
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На нашу думку, співбесіду доцільно розглядати як метод виявлення не 

лише професійних навичок, а й психічного та морального стану кандидата, а 

також готовності обіймати вакантну посаду. Відзначимо, що високі моральні 

якості та професійність – це пріоритетні ознаки професії державного 

службовця. 

Важливо, що законодавство України не визначає певної форми для 

проведення співбесіди, тому вона може проводитися у довільній формі чи за 

попередньо визначеною формою.  

Співбесіда є двостороннім процесом:  організація оцінює претендента, 

а претендент оцінює організацію з точки зору її відповідності власним 

уявленням та інтересам. Тому особи, які проводять співбесіду, повинні 

надавати максимально об’єктивну інформацію про установу з метою 

зацікавлення кандидата й одночасно – уникнення прийняття на роботу осіб, 

очікування яких не відповідають можливостям організації [121, с. 302]. 

Наступною стадією конкурсного провадження ми виділяємо 

узагальнюючу стадію. Відзначимо, що на цій стадії підводяться підсумки 

проведеної роботи з кандидатами на вакантну посаду на державній службі 

України та виноситься рішення стосовно прийняття на службу переможця за 

конкурсом. Так як дана стадія включає в себе наступні етапи: прийняття 

рішення за результатами конкурсу, оскарження рішення конкурсної комісії та 

виконання рішення конкурсної комісії – то суттєво, що вона виступає 

складним та важливим процесом проведення конкурсу. Зазначимо, що 

суттєвою відмінністю цієї стадії від попередніх є те, що не всі її етапи 

можуть бути виконані. Наприклад, виділений нами другий етап «оскарження 

рішення конкурсної комісії» може бути пропущений у разі недоцільності. 

Отже, розглядаючи перший етап узагальнюючої стадії – прийняття 

рішення за результатами конкурсу, важливо розглянути саму процедуру 

прийняття такого рішення та основу, на якій базується зазначене положення. 
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На даному етапі проводиться закрите конкурсне засідання. Важливим 

фактором проведення такого заходу є те, що присутніми на ньому повинні 

бути не менш ніж 2/3 складу конкурсної комісії.  

На основі складених іспитів та співбесіди комісія розглядає питання по 

кожному кандидату окремо та в зазначений законодавцем строк подає 

рекомендацію керівникові державного органу, який проводив конкурс, 

стосовно рекомендованого претендента на вакантну посаду. 

Рішення щодо кандидата на вакантну посаду до державного органу 

приймається шляхом голосування, простою більшістю голосів. Відзначимо, 

що при наявності однакової кількості голосів у декількох претендентів, 

вирішальним, у такому разі, буде голос голови комісії. Доречно, що кожен 

член конкурсної комісії має право в письмовій формі зазначити свою думку 

відносно кандидата. Відзначимо, що крім визначення претендента, конкурсна 

комісія також обирає осіб, які за результатами конкурсу набрали достатню 

кількість балів та можуть бути зараховані до кадрового резерву на дану 

посаду.  

Важливо також, що таке засідання оформляється протоколом, який 

підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії. Даний протокол 

подається голові державного органу, який проводив конкурс. Термін подання 

зазначеного протоколу, встановлений законодавством України, складає два 

дні з моменту проведення засідання конкурсної комісії.  

Наступним етапом цієї стадії є оскарження рішення конкурсної комісії. 

Варто зауважити, що дана стадія є факультативною і не завжди може 

застосовуватись. Передбачається, що рішення керівника державного органу 

про відмову у зарахуванні на посаду державного службовця може бути 

оскаржене, відповідно до ст. 55 Конституції України, в судовому порядку 

[35]. Доречно наголосити на тому, що рішення, яке буде постановлене судом 

по цій справі, є обов’язковим для виконання обома сторонами і може бути 

оскарженим до судового органу апеляційної інстанції в зазначений термін, 

про що повідомляються обидві сторони даного судового провадження. 



98 

 

Останнім етапом конкурсного провадження є виконання рішення 

конкурсної комісії. 

Рішення про зарахування визначеного конкурсною комісією кандидата 

на вакантну посаду та зарахування визначених осіб до резерву приймає 

керівник державного органу, на основі зазначеного вище протоколу. 

Вважаємо за потрібне зазначити, що таке рішення приймається керівником 

після спеціальної перевірки кандидата, який пройшов конкурс. 

Відповідне рішення конкурсної комісії повідомляється кандидатам 

протягом трьох днів після завершення конкурсу. Важливо, що кандидат, який 

рекомендований на зайняття вакантної посади, протягом визначеного 

терміну (складає три дні з моменту отримання рішення конкурсної комісії) 

повинен надати до державного органу, який проводив конкурс, письмову 

згоду на проходження спеціальної перевірки, а також медичну довідку про 

стан здоров’я за спеціальною формою, затвердженою Міністерством охорони 

здоров’я (згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 578 

«Медична довідка про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття 

посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування» від 30.07.2012 [122]). 

Після подання претендентом, який пройшов конкурс, зазначених 

документів та проходження спеціальної перевірки відповідно до Закону 

України «Про запобігання корупції» [123], він приймається на посаду, яка є 

вакантною. Хочемо зазначити, що вирішальне значення для прийняття 

відповідного кандидата на посаду державного службовця має результат 

проходження спеціальної перевірки. 

Процедура прийняття особи на вакантну посаду до органу державної 

влади за конкурсом являє собою особливий вид трудових правовідносин. 

Дана процедура є складною процесуальною дією та проводиться відповідно 

до законодавства України. Відзначимо, що така процедура відбору на посади 

до органів державної влади широко застосовується в найрозвинутіших 

країнах світу. Такий спосіб відбору кандидатів направлений на формування 
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найбільш професійного та діючого апарату державної влади. На нашу думку, 

при відборі кандидатів на посади державних службовців важливими 

факторами виступають не лише проведення конкурсного іспиту та рівень 

теоретичних знань кандидатів, а й співбесіда з ними. Так, саме дана стадія 

конкурсного провадження дає можливість оцінити не лише вміння та 

навички претендента стосовно законодавства України, а й перевірити його 

морально-етичні та соціально-комунікативні якості. Саме вони, з нашої точки 

зору, можуть відігравати вирішальну роль у подальшій трудовій діяльності 

особи.  

Проаналізувавши процедуру проведення конкурсу, хочемо відзначити, 

що основним завданням держави на даному етапі є забезпечення формування 

належного кадрового потенціалу державної служби. Політичний стан 

суспільства та інтегративні процеси, які проводяться в державі, вимагають 

більш прозорого та конструктивного рішення забезпечення державної 

служби високопрофесійними кадрами. Тому, узагальнюючи вищезазначене, 

хочемо відзначити, що на даний момент процедура проведення конкурсу 

видається недостатньо відкритою та прозорою. Вважаємо, що для подолання 

цієї проблеми конкурсні засади виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями повинні бути певним чином реформовані. 

Таким чином, доцільно встановити недоліки процедури проведення 

конкурсу та визначити методи їх подолання. 

Так, на нашу думку, оприлюднення інформації про проведення 

державним органом конкурсу на заміщення вакантної посади повинно 

здійснюватися в більшій кількості джерел масової інформації. Доступ до 

такої інформації повинні мати усі громадяни України. Отже, пропонуємо 

збільшити кількість як друкованих джерел для розповсюдження такої 

інформації, так і електронних. Доцільно, щоб сайт кожного державного 

органу мав розділ, де вказуються вакантні посади та терміни проведення 

конкурсу із зазначенням всіх необхідних умов для участі у ньому та їх 

роз’ясненням. Також, вважаємо, що електронні та друковані джерела, які 
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займаються оприлюдненням оголошень щодо працевлаштування, повинні 

мати розділ «Державна служба», у якому будуть публікуватись вакансії на 

посади до органів державної влади із посиланням на державний орган, в 

якому проводиться конкурс, та зазначенням контактних джерел, в яких 

можна дізнатися про умови конкурсу. 

Крім того, перед допуском осіб, які можуть брати участь у конкурсі, їх 

персональні дані повинні заноситися до електронного реєстру, в якому 

кожному кандидату буде наданий порядковий номер. Тому бланки, що 

використовуються для проведення конкурсу, повинні мати електронні 

позначення, за допомогою яких можна буде ідентифікувати кандидата. 

Вважаємо, що така система допоможе більш об’єктивно оцінювати 

кандидатів. 

Наступним кроком, який допоможе подолати корупційні схеми та 

зробити конкурсну процедуру вступу на державну службу більш прозорою, 

вважаємо обов’язковість рішення конкурсної комісії стосовно переможця у 

конкурсі. Тобто, на нашу думку, прийняте конкурсною комісією рішення  

стосовно державного органу, в якому проводиться конкурс на заміщення 

вакантної посади, повинно носити не рекомендаційний характер для 

керівника державного органу, а обов’язковий стосовно прийняття обраного 

комісією кандидата. 

Отже, проаналізувавши умови проведення конкурсу на вакантні посади  

державної служби України, відзначимо, що конкурсна процедура є найбільш 

розповсюдженою у більшості країн світу. Проте для ефективного її 

функціонування в Україні даний інститут реалізації права громадян на 

доступ до державної служби повинен зазнати ряд перетворень та 

удосконалень як на законодавчому рівні, так і в практичному його 

запровадженні. Процедури проведення конкурсу повинні стати більш 

публічними, а їх мета безумовно виконуватись. На нашу думку, для 

подолання наведених недоліків та створення якісного апарату державної 

влади доцільно використовувати іноземний досвід реформування державної 



101 

 

влади, починаючи саме з такого інституту вступу на державну службу як 

конкурс. 

 

 

2.3 Укладення трудового договору (контракту) як підстава 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями 

 

Укладення трудового договору виступає завершальною стадією 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями. Варто 

зазначити, що моменту укладення трудового договору особи з державним 

органом передує ряд процедур, які є обов’язковими. Дані процедури були 

розглянуті нами раніше в попередніх підрозділах, тому суттєво зупинятися 

на них ми не будемо. В цьому підрозділі будуть розглянуті питання, що 

безпосередньо стосуються процедури укладення трудового договору, його 

поняття та значення для виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями.  

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового 

договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною 

особою, отже, трудовий договір є основною, базовою формою виникнення 

трудових правовідносин [124]. Відзначимо, що трудовий договір виступає не 

лише базовою формою виникнення трудових правовідносин, а ще й гарантом 

реалізації права на працю працівників. Розглядаючи виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями, важливо вказати, що трудовий 

договір у зазначеній категорії зазнає деяких специфічних відмінностей, 

пов’язаних із видом державної діяльності (державного органу, в якому 

працює особа).  

КЗпП України дає визначення трудового договору, відповідно до якого 

трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, 

установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, 

за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією 
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угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична 

особа зобов’язуються виплачувати працівникові заробітну плату і 

забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін [3]. 

У ч. 1 ст. 32 проекту Трудового кодексу України трудовий договір 

визначається як угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник 

зобов’язується особисто виконувати роботу (трудову функцію), визначену 

цією угодою, з додержанням трудового законодавства, колективних 

договорів і угод, правил внутрішнього трудового розпорядку під 

керівництвом та контролем роботодавця, а роботодавець – надати 

працівникові роботу за цією угодою, забезпечувати належні, безпечні та 

здорові умови праці, належні санітарно-побутові умови та своєчасно і в 

повному обсязі виплачувати заробітну плату [6]. 

Важливим аспектом є те, що трудовий договір – не лише угода сторін 

між працівником та роботодавцем, а ще й гарант їх прав та обов’язків. 

Важливо, що в трудовому договорі повинні бути обумовлені всі ключові 

позиції трудової діяльності працівника та забезпечення його належними 

знаряддями праці роботодавцем. Сторонами в трудовому договорі є 

працівник та власник підприємства, установи, організації або уповноважений 

ним орган чи фізична особа.  

Однією із специфічних рис укладення трудового договору з 

державними службовцями є те, що сторонами укладення трудового договору 

виступають особа (державний службовець) та держава (в особі органу 

державної влади, чи керівника – відділу чи організації). Потрібно розуміти, 

що трудові правовідносини з державними службовцями мають підвищені 

критерії щодо умов укладення трудового договору. Варто зазначити, що, крім 

основних критеріїв, передбачених КЗпП України, при укладенні трудового 

договору з державними службовцями можуть бути висунуті і додаткові 

вимоги щодо подачі документів, проходження перевірки тощо. Ускладнені 
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умови укладення трудового договору з державними службовцями пов’язані зі 

специфікою діяльності органів державної влади, а також зазначені умови 

можуть відрізнятись у зв’язку з відмінністю діяльності органів державної 

влади.  

Доречно, що ст. 25 КЗпП України регламентує, що при укладенні 

трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на 

роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, 

реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не 

передбачено законодавством [3]. Виходячи із положень даної статті, можна 

зробити висновок, що роботодавець не має права вимагати додаткові 

відомості про кандидата, які не передбачено законом, але регулювання праці 

державних службовців не зупиняється лише на КЗпП, так більшість умов, 

пов’язаних із вступом на державну службу, просуванням по службі та 

звільненням, часто регулюються спеціальними законами, що 

розповсюджуються лише на осіб, які працюють на державній службі України 

чи лише на деякі категорії державних службовців. 

Окремі аспекти проблеми укладення трудового договору (контракту) з 

державними службовцями розглядали такі науковці як В.С. Венедиктов 

[125], І.Л. Лаврінчук [126], О.В. Петришин [127], С.О. Сільченко [128], 

Д.В. Сичов [129] та інші 

Трудовий договір у наукові літературі розглядають не лише як угоду 

сторін, також у юридичній науці дана категорія аналізується як окремий 

правовий інститут та юридичний факт, з яким пов’язують виникнення 

трудових правовідносин. Важливим моментом є те, що відносини в 

трудовому праві розділяються на ті, які передують трудовим 

правовідносинам, супутні трудовим, та ті, що витікають із трудових 

правовідносин [103, с. 122]. Тому можна стверджувати, що всі 

правовідносини в трудовому праві прямо пов’язані із трудовим договором і 

спрямовані або на його укладення (до моменту виникнення трудових 

правовідносин), або на виконання умов трудового договору. 
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Як слушно зазначає М.І. Іншин, трудовий договір, будучи  основою 

організаційно-правової форми, виступає базою для розвитку й існування 

інших відносин, врегульованих нормами трудового права. Трудовий договір 

являє собою індивідуальну форму регулювання трудових відносин [103,                  

с. 155]. Повністю розділяємо думку автора, так як за допомогою такої форми 

трудового договору можна брати до уваги соціальні та виробничі потреби 

суспільства, які весь час змінюються, і як наслідок – враховувати коефіцієнт 

мінімальної заробітної платні, співвідношення заробітної плати та 

матеріального забезпечення населення. За допомогою такої форми трудового 

договору можна враховувати індивідуальні здібності та навички працівника, 

важливо те, що ряд обов’язкових положень трудового договору поєднується з 

умовами, встановленими за згодою сторін, внаслідок цього укладається 

індивідуальний трудовий договір для кожного працівника з урахуванням усіх 

аспектів угоди.  

А.А. Бровій вважає, що юридичне значення терміна «трудова угода», 

який конкретизується як «трудовий договір», є різноплановим, головні його 

особливості полягають у тому, що він є: центральним інститутом правового 

регулювання, найбільш масовою формою оформлення трудових відносин; 

формою реалізації особистих якостей працівника, гарантією його права на 

працю, вибір виду зайнятості і розпорядження власними здібностями; 

умовою і формою застосування трудового законодавства до працівника; 

підставою виникнення трудових правовідносин і створює юридичну основу 

для їх здійснення; регулятором трудових відносин та деяких інших, 

пов’язаних з ним правовідносини; має особистий, індивідуальний характер і 

передбачає виконання службових, трудових, адміністративних обов’язків 

тільки особою, з якою цей договір укладено [130, c. 84]. 

При цьому слід погодитися з думкою В.М. Сломи з приводу того, що 

укладення трудового договору не означає фактичного початку виконання 

трудових обов’язків. На практиці нерідко трапляються випадки, коли 

виникає певний розрив у часі між цими двома юридичними фактами. Якщо 



105 

 

наявна домовленість про початок роботи з дати, більш пізньої, ніж момент 

укладання трудового договору, то всі правові наслідки, пов’язані з 

виникненням трудових правовідносин, визначаються з дня початку роботи 

[131, с. 25]. 

Опрацьовуючи трудовий договір як підставу виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями, важливо розглянути принципи, 

на яких базується дана угода. Значущим фактором укладення трудового 

договору є те, що він базується на трьох основних принципах, а саме: 

принцип свободи укладення трудового договору, досягнення угоди між 

працівником і роботодавцем та фактичний допуск до роботи. Зазначені 

принципи відіграють ключову роль при укладенні всіх видів трудового 

договору: контракту, строкового трудового договору або договору за 

сумісництвом. 

Принцип свободи укладення трудового договору базується на тому, що 

вступ на певну посаду можливий лише за наявності волевиявлення особи 

виконувати певний вид трудової діяльності.  

Цей принцип виражає суть значної кількості норм, що регулюють 

прийом громадян на роботу, їх переведення і звільнення [93, с. 73]. З цього 

приводу конструктивною вважаємо думку І.П. Лаврінчук, що трудовий 

договір, лежить в основі будь-яких трудових відносин [126, с. 91]. Даний 

принцип на практиці реалізується як вільне укладення трудового договору 

особою, яка досягла працездатного віку і може претендувати на зайняття 

певної посади. Зазначений принцип для державних службовців 

реалізовується дещо інакше у зв’язку зі специфікою працевлаштування для 

державних службовців. Реалізація його добре відображається на практиці при 

працевлаштуванні молодих спеціалістів, які бажають реалізувати своє 

конституційне право на працю на державній службі України після закінчення 

вузу. Отже, принцип свободи укладення трудового договору в повній мірі діє 

не лише при працевлаштуванні до органів державної влади, а і в цілому. 

Важливим аспектом виступає волевиявлення особи на працевлаштування 
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саме на конкретну посаду. Загалом цей аспект сприяє створенню 

конкурентоспроможного апарату державної влади. 

Досягнення угоди між працівником і роботодавцем можна називати не 

лише одним із ключових принципів трудового договору, а й ключовим 

аспектом укладення такого нормативного акта. Так, як без досягнення згоди 

між сторонами договір не може бути укладений. Для цього повинні бути 

дотримані всі вимоги, які ставляться державним органом до кандидата. 

Важливим аспектом є те, що в даному випадку великим фактором підписання 

угоди між сторонами є вираження волі осіб, які є суб’єктами трудових 

правовідносин. Істотно, що без вираження волі робітника та роботодавця, 

трудовий договір не може бути підписаним. Важливу роль у таких 

правовідносинах відіграє не лише волевиявлення осіб, так як одного 

волевиявлення не достатньо для укладення трудового договору. Як уже 

зазначалося, волевиявлення не може породити факт виникнення трудових 

правовідносин, але воно є першочерговою підставою таких правовідносин. 

Так, для того щоб трудові правовідносини вступили в силу і могли 

виконуватись, потрібно дотримуватися ряду процедур, які разом з 

волевиявленням осіб утворюють юридичний факт, який, в свою чергу, є 

складовою частиною юридичного складу виникнення трудових 

правовідносин. З цього приводу конструктивною вважаємо думку 

С.М. Прилипка та О.М. Ярошенка, які зазначають: «… щоб воля прийняла 

характер волевиявлення, що має правові наслідки, зовні виражаючи її, 

трудовий договір повинен бути добровільним, придатним у правовому 

відношенні,  ставити перед собою певну мету – виникнення правових 

наслідків і бути безпосередньою підставою для їх досягнення» [93, с. 89]. 

Фактичний допуск до роботи – це завершальна стадія укладення 

трудового договору. Суттєво, що кінцевим етапом виникнення трудових 

правовідносин є фактичний допуск до роботи. Розглядаючи даний принцип, 

можна стверджувати, що сторони дійшли згоди відповідно до умов 

трудового договору та можуть переходити до безпосереднього виконання 
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своїх обов’язків. Реалії нинішнього часу не передбачають фактичний допуск 

до роботи як підставу виникнення трудових правовідносин. Крім того, ч. 3  

ст. 24 КЗпП України регламентує, що працівник не може бути допущений до 

роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи 

розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення 

центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та 

реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття 

працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України 

[3]. Відповідно, робітник без оформлення трудового договору не може 

приступати до роботи згідно з зазначеним положенням КЗпП, крім того ч. 4 

ст. 24 КЗпП України, регламентувала, що фактичний допуск до роботи є 

фактом виникнення трудових правовідносин. Отже, пропонуємо розглядати 

фактичний допуск до роботи в іншому аспекті. На нашу думку, це повинна 

бути завершальна стадія виникнення трудових правовідносин, на момент якої 

кандидат вже пройшов всі етапи відбору та співбесід, було підписано 

трудовий договір та особа, яка приступає до роботи, була ознайомлена зі 

своїми посадовими обов’язками. Інакше кажучи, фактичний допуск до 

роботи потрібно розглядати як форму реалізації волевиявлення особи. 

Доречно, що умови трудового договору можуть змінюватися в процесі 

трудової діяльності. На їх зміну може впливати значна кількість факторів,            

як-от: стан здоров’я працівника, переведення чи переміщення працівника, 

стаж роботи, зміна істотних умов праці та інші. 

Розглянувши принципи, на яких базується система укладення 

трудового договору, можемо перейти до визначення умов укладення 

трудового договору з державними службовцями. Як вже зазначалося, трудові 

договори з державними службовцями мають певні особливості відносно до 

загальних трудових договорів, до таких відмінностей належать: зміст 

трудового договору, порядок його укладення, порядок проходження служби 
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в державних органах або апараті державної влади та звільнення з державної 

служби. 

Першочергово вважаємо за потрібне розглянути характерні ознаки 

трудового договору (контракту) з державними службовцями. 

1. Трудовий договір (контракт) на державній службі України повинен 

укладатися в письмовій формі та містити вказівку на присвоєння рангу 

державного службовця, складання ним присяги.   

Вважаємо, що трудовий договір (контракт) на державній службі 

повинен завжди бути у письмовій формі з урахуванням не лише загальних 

підстав, а й спеціальних умов договору. Серед науковців існує неоднозначна 

думка про те, що трудовий договір на державній службі вичерпав себе і в 

реаліях сьогодення є неприйнятним. Зазначимо, що проблема та специфіка 

укладення трудових договорів на державній службі закладена в основі її 

функціонування. Отже, нормативно-правова база стосовно регулювання 

праці державних службовців на даний момент не має жодного відповідного 

правового акта для всієї системи державної служби. На нашу думку, 

неможливо створити конкретний кодифікований нормативно-правовий акт, 

який би регулював всі питання трудових правовідносин державних 

службовців усіх рівнів та рангів. Важливо, щоб регламентація положень 

трудових договорів, які укладаються з державними службовцями, відбивала 

специфіку діяльності державного службовця та органу, в якому він працює. 

Тоді, окрім названих вище обставин, повинна бути передбачена і система 

захисту прав працівників державних органів безпосередньо трудовим 

договором. Інакше кажучи, трудовий договір з державними службовцями 

повинен бути не лише підставою виникнення такого виду правовідносин, а й 

гарантом соціальної та правової захищеності працівників. 

2. Наступною ознакою трудового договору з державними службовцями 

є зміст такого договору. Відзначимо, що умови трудового договору 

поділяються на декілька видів. Науковці трудового права виділяють з них 

наступні: обов’язкові (основні, необхідні умови, без яких трудовий договір 
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не може бути укладено) та факультативні (додаткові, необов’язкові умови, 

трудовий договір може бути укладений і без них) [103, с. 169]. 

Так, до обов’язкових умов трудового договору (контракту) в науці 

трудового права відносять наступні: місце роботи, трудову функцію, строк 

трудового договору та час початку роботи, заробітну платню. 

 Відповідно, під місцем роботи слід розуміти конкретну вказівку на той 

державний орган, в якому буде працювати особа. Можливе навіть посилання 

на структурний підрозділ державного органу та його територіальну 

приналежність. Значущим фактором для визначення меж місця роботи є 

територіальне закріплення, так як специфіка державної служби може 

передбачати доступ до різних структурних підрозділів по пропускній системі 

(дана система може виступати як контроль явки на роботу). Враховуючи 

специфіку функціонування та підпорядкованості державних органів, місце 

роботи є дуже важливим аспектом відносно переведень та переміщень 

працівників.  

Необхідно також відрізняти місце роботи від робочого місця. Дані 

поняття хоча на перший погляд і виглядають схожими, але мають зовсім 

різний зміст. Якщо місце роботи – це більш територіальна ознака, яка 

відповідає за територіальну приналежність працівника до певного 

відповідного державного органу (наприклад, територіальне управління 

виконавчої служби у районі міста чи іншому населеному пункті), то під 

поняттям «робоче місце» слід розуміти «дільницю виробничої площини, 

оснащену засобами виробництва (обладнання, інструментами, приладами та 

ін.)» [103, с. 170]. Розмежування таких критеріїв має принципове значення 

для трудового законодавства України та державного органу, в якому працює 

особа. Так, у п. 3 ст. 29 КЗпП України вказано, що обов’язком власника 

підприємства (в нашому випадку керівника державного органу чи його 

структурного підрозділу) або уповноваженого ним органу є визначити 

працівникові до початку роботи за укладеним трудовим договором робоче 

місце та забезпечити його необхідними для роботи засобами [3]. Тоді як п. 4 
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ст. 40 КЗпП України регламентує, що трудовий договір, укладений на 

невизначений строк, а також стоковий трудовий договір до закінчення строку 

його чинності може бути розірваний власником або уповноваженим ним 

органом у випадку прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох 

годи протягом робочого дня) без поважних причин [3]. Отже, наведені 

положення КЗпП України зобов’язують розрізняти поняття «місце роботи» та 

«робоче місце» відносно їх використання законодавцем у різних формах 

задля недопущення утворення колізійних норм. 

3. Наступною обов’язковою для трудового договору умовою виступає 

трудова функція. Відзначимо, що поняття трудової функції вважається 

актуальним у науці трудового права, без осмислення даної категорії 

неможливо враховувати ступінь професійності працівника та окреслювати 

коло його повноважень. Так, дослідженням питанням трудової функції в 

роботі «Питання трудової функції працівника в проекті Трудового кодексу» 

займався О.Є. Костюченко [132, с. 359]. Важливим аспектом трудового 

договору є конкретизація трудової функції, через яку можна визначити права 

та обов’язки працівника на певному робочому місці, конкретизувати умови 

праці (шкідливі або нешкідливі, а також визначити рівень шкоди здоров’ю), 

поставлені перед працівником завдання та окреслити коло його повноважень 

для збільшення продуктивності праці та досягнення мети діяльності 

підприємства. Тому вважаємо за потрібне розглянути поняття таких 

складових трудової функції як професія, спеціальність, кваліфікація та 

посада.  

Під поняттям «професія» в науковій літературі прийнято розглядати 

родовий або галузевий розподіл праці, тобто лікар, юрист, інженер та інші. 

Посада – це первинна структурна одиниця розподілу праці службовців на 

підприємстві, установі чи організації, яка визначає їх організаційно-правове 

становище із закріпленням певного кола повноважень, обов’язків та 

визначенням міри відповідальності особи, яка її обіймає. Відзначимо, що 

наведене визначення посади не суперечить діючому Закону України «Про 
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державну службу» та в повній мірі відбиває його сутність, а тому можливе 

для застосування до державних службовців [103, с. 170-171].  

Строк трудового договору визначається сторонами при укладенні 

трудового договору з урахуванням трудового законодавства та спеціальних 

нормативно-правових актів, які регулюють діяльність державних службовців 

та конкретного органу державної влади. Строк трудового договору 

обумовлює час, з якого працівник приступає до виконання своїх повноважень 

за посадою та регулює термін дії договору. Обчислення строків трудового 

договору регламентовано ст. 241-1 КЗпП України, яка в повній мірі 

розповсюджується на трудові правовідносини з державними службовцями. 

Останньою з обов’язкових умов трудового договору та достатньо 

вагомою вважається оплата праці. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

оплату праці» 1995 року, зазначається, що заробітна плата – це винагорода, 

обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 

роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір 

заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, 

професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та 

господарської діяльності підприємства [133]. На думку М.І. Іншина та 

В.І. Щербини, про заробітну плату як обов’язкову умову трудового договору 

можна говорити тоді, коли сторонами визначається її конкретний розмір 

(наприклад, коли йдеться про умови контракту) [103, с. 171]. Підтримуємо 

позицію авторів з цього приводу. Так, якщо в трудовому договорі не 

обумовлено питання заробітної плати, то в такому випадку воно не буде 

відноситись до істотних умов договору. Стала практика укладання трудових 

договорів показує, що розмір заробітної плати зазвичай обумовлюється в 

трудовому договорі, але може змінюватися разом з істотними умовами 

договору. Підписання трудового договору з державним службовцем завжди 

регламентує оплату праці (мається на увазі посадовий оклад). Крім того, 

Законом України «Про державну службу» 2015 року ст. 50 регламентується 
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оплата праці державних службовців. Відзначимо, що заробітна плата 

державного службовця складається з: 

1) посадового окладу; 

2) надбавки за вислугу років; 

3) надбавки за ранг державного службовця; 

4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням 

обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 

відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця; 

5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням 

обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії 

фонду посадового окладу за відповідною посадою; 

6) премії (у разі встановлення) [13]. Для деяких категорій державних 

службовців питання щодо оплати праці визначається відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та 

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів» [134]. 

Додаткові умови договору – достатньо розповсюджене явище при 

укладенні трудового договору. Кількість додаткових умов договору може 

бути невичерпною, а дане поняття не містить повного переліку ні в науковій 

літературі, ні на практиці. Тому ми пропонуємо розглянути ту їх частину, яка 

найчастіше застосовується на практиці. Отже, до додаткових умов трудового 

договору (контракту) з державними службовцями відносять: 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, виплата компенсації за використання власного транспортного 

засобу та інші. Важливим аспектом при укладенні трудового договорю є 

дотримання вимог ст. 9 КЗпП України, яка регламентує, що умови договорів 

про працю, які погіршують становище працівників порівняно з 

законодавством України про працю, є недійсними [3]. Відзначимо, що для 
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того щоб додаткові умови мали юридичну значимість, вони повинні бути 

обов’язково записані в  трудовому договорі або в письмовому наказі органу.  

Суттєвою відмінністю трудового договору на державній службі є 

звуження компетенції сторін у встановленні і зміні умов праці за 

індивідуальною угодою [85, с. 107]. Так, на практиці трудовий договір з 

державними службовцями зводиться до конкретизації посади, строку роботи 

та повноважень державного службовця. Важливо, що додаткові умови праці 

визначаються локальними нормативно-правовими актами або 

законодавством України. 

Важливою частиною виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями є Присяга державного службовця. Без 

проходження зазначеної процедури неможливе виникнення трудових 

правовідносин, а відмова її складання тягне за собою юридичні наслідки у 

формі припинення державної служби. Після укладення трудового договору 

між державним органом та особою, яка вступає на службу, для завершення 

процедури прийняття на роботу приймається Присяга. Текст Присяги 

регламентовано ст. 36 Закону України «Про державну службу» 2015 року, в 

якому зазначено, що громадяни України, які вперше зараховуються на 

державну службу, приймають Присягу такого змісту: «Усвідомлюючи свою 

високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити 

Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, 

втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні 

інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідністю нести високе 

звання державного службовця та сумлінно виконувати свої обов’язки». 

Підписаний текст Присяги є складовою частиною особової справи 

державного службовця. Про складення Присяги робиться запис у трудовій 

книжці державного службовця [13]. 

Трудовий договір з державними службовцями укладається на 

невизначений строк. Хоча існують випадки, коли трудовий договір 

укладається на певний термін, наприклад, коли посадова особа відсутня, на її 
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місце може бути прийнятий інший працівник, який тимчасово виконує 

обов’язки. У такому випадку в трудовому договорі буде зазначено термін 

перебування особи на посаді. Наступним випадком, коли трудовий договір 

укладається на визначений строк, є виборні посади, які особа може займати 

не більше дозволеного терміну. 

Питання строковості трудових договорів гостро поставало не лише в 

Україні, а й у міжнародній практиці. Так, в 1982 році було прийнято 

Конвенцію МОП № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи 

роботодавця [135]. Дана Конвенція була ратифікована Верховною Радою 

України в 1994 році, після чого її було доповнено Рекомендацією МОП                 

№ 166 від 1982 року [136], яка розповсюджувала сферу дії Конвенції МОП            

№ 158 на державних службовців. Важливо, що положення наведених вище 

нормативно-правових актів знаходять своє відображення в ст. 23 КЗпП 

України «Строки укладення трудового договору» та ст. 39-1 КЗпП України 

«Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк». 

Дані положення передбачають продовження дії строкових трудових 

договорів на невизначений термін у випадку, коли строк трудового договору 

закінчився, але особа продовжує виконувати свої повноваження, та у випадку 

переукладення трудового договору один чи декілька разів, якщо це не 

суперечить законодавству. Так, ч. 2 ст. 23 КЗпП України регламентує, що 

строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини 

не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру 

наступної роботи або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших 

випадках, передбачених законодавчими актами [3]. 

Цікавим правовим явищем є укладання такого виду трудового договору 

на державній службі як контракт. Як зазначає Н.М. Неумивайченко, поява 

контракту як особливої форми трудового договору була зумовлена тим 

фактом, що в умовах переходу до ринкової економіки для роботодавця 

особливе значення має якість праці, упевненість у тому, що працівник 

постійно і сумлінно буде виконувати доручену йому роботу [85, с. 109]. 
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Використання контракту часто обумовлено спеціальними актами, які 

стосуються окремого органу державної влади. Так, наприклад, ст. 63 Закону 

України «Про Національну поліцію» регламентує, що контракт про 

проходження служби в поліції – це письмовий договір, який укладається між 

громадянином України та державою, від імені якої виступає поліція, для 

визначення правових відносин між сторонами. Контракт про проходження 

служби в поліції укладається: 1) з особами молодшого складу поліції, які 

вперше прийняті на службу в поліції, – одноразово строком на два роки без 

права продовження; 2) з громадянами, що зараховані до вищого навчального 

закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку 

поліцейських, – на час навчання та деякими іншими. [137]. 

Контракт являє собою більш повну та всеохоплюючу форму трудового 

договору, в якому встановлюються вимоги до якості роботи, прав, обов’язків 

та взаємної відповідальності сторін договору, умови організації та оплати 

праці, підстави припинення та розірвання контракту. Конструктивною з 

цього приводу вважаємо думку Н.М. Неумивайченко про те, що контрактний 

механізм взаємовідносин службовця і держоргану надає цим відносинам 

більшу для обох сторін визначеність, обумовлену характером служби. 

Контрактна система повністю зберігає можливості довічної кар’єри, в той же 

час надає їй більшу гнучкість і юридичну визначеність та підвищує рівень 

правової захищеності працівників. Контракт покликаний максимально 

підвищити продуктивність праці службовців, забезпечити гідний і 

привабливий матеріальний статус державної служби, повинен, у першу 

чергу, гарантувати дотримання ними додаткових зобов’язань по відношенню 

до держави в обмін на певні встановлені Законом привілеї [85, с. 109-110]. 

Повністю поділяємо думку автора з цього приводу та хочемо відзначити, що 

наведені вище обставини сприяють підвищенню у службовців рівня трудової 

мотивації та додержання моральних якостей державного службовця. 

Укладення контракту на державній службі України є доцільним у 

випадках, коли потрібно врахувати індивідуальні особливості працівника, 
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пов’язані з виконанням його роботи, більш точно визначити умови його 

праці та відповідальність за доручену роботу. 

Важливою умовою укладення трудового договору з державними 

службовцями як підстави виникнення трудових правовідносин є 

проходження випробування. Важливо, що ст. 35 Закону України «Про 

державну службу» регламентує, що в акті про призначення на посаду суб’єкт 

призначення може встановити строк випробування з метою перевірки 

відповідності державного службовця займаній посаді. При призначенні особи 

на посаду державної служби вперше встановлення випробування є 

обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби 

встановлюється строком до шести місяців [13]. Аналізуючи наведені 

положення, можна зробити висновок, що форма випробування на державній 

службі може застосовуватись без обумовлення його в трудовому договорі та 

без угоди сторін, як обов’язкова процедура прийому на роботу. В такому 

випадку, на особу в період випробування поширюється дія законодавства про 

працю та Закону України «Про державну службу». Відзначимо, що в даному 

аспекті випробування є ініціативою роботодавця, а підписання трудового 

договору можливе лише за згодою  працівника. 

Після проходження державним службовцем випробування, йому 

присвоюється ранг. Особам, котрі вперше вступають на державну службу 

України, як правило, присвоюється найнижчий ранг відповідно до рівня 

професійної кваліфікації та результатів  роботи. Ранги на державній службі 

присвоюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 

липня 2012 року № 680 «Питання присвоєння рангів державним службовцям 

та визначення співвідношень між рангами державних службовців і рангами 

посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, 

дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» [74].  

Якщо протягом терміну випробування було встановлено 

невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, то керівник органу 
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може видати наказ про його звільнення з посади, посилаючись на ст. 28 КЗпП 

України. 

У випадках, коли термін випробування закінчується успішно, то 

керівник підрозділу, в якому працює особа, подає на ім’я керівника 

державного органу мотивований висновок, в якому пропонується присвоєння 

рангу державного службовця особі, що пройшла випробування, після чого 

видається наказ про присвоєння їй певного рангу державного службовця. 

З метою упорядкування кадрового діловодства та удосконалення 

процедури прийняття на посади державних службовців Кабінетом Міністрів 

України було затверджено постанову від 25.05.1998 року № 731 «Про 

затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в 

органах виконавчої влади» [138]. 

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про державну службу» не 

допускається призначення на посаду державної служби особи, яка буде 

прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані 

близькі особи. У разі виникнення обставин, що призводять до порушення 

вимог частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи 

зобов’язані повідомити про це керівникові державної служби та вжити 

заходів до усунення таких обставин у 15-денний строк [13]. 

Отже, враховуючи викладене, можна зробити висновок, що однією з 

підстав виникнення трудових правовідносин з державними службовцями 

виступає трудовий договір. На нашу думу, саме його можна вважати 

загальною підставою виникнення такого виду правовідносин, але сам по собі 

трудовий договір не створює юридичний факт, який йому передує. Лише 

сукупність специфічних підстав, таких як проходження конкурсу, 

призначення на посаду, вибори у поєднанні з трудовим договором можуть 

створювати складний фактичний склад, який призводить до виникнення 

трудових правовідносин з державними службовцями. Варто зауважити, що 

система укладення трудового договору (контракту) з державними 

службовцями має ряд особливостей, які були нами розглянуті. Саме такі 
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особливості надають можливість контролю над здійсненням державними 

службовцями своїх обов’язків, сприяють мотивувальному заохоченню та 

покращенню умов проходження державної служби. 

 

 

2.4 Інші підстави виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями 

 

Закон України «Про державну службу» не регламентує виключного 

переліку підстав виникнення трудових правовідносин. Під основними 

підставами виникнення трудових правовідносин з державними службовцями 

розглядають проходження конкурсного відбору, призначення на посаду, 

вибори на посаду та укладення трудового договору, але законодавець також 

передбачає такі види вступу на державну службу як стажування та 

перебування в кадровому резерві.  

Аналізуючи політичне та соціальне становище розвитку державної 

служби, відзначимо, що на даний момент критичним є реформування 

процесів вступу на державну службу. Однією з актуальних проблем, що 

гальмують процеси реформування та заважають формуванню гідного 

кадрового забезпечення державної служби, є недостатня урегульованість 

проходження стажування та формування кадрового резерву. Зазначені 

категорії недостатньо часто використовуються на практиці та мають 

недостатню популярність серед населення.  

З цього приводу О.О. Акімов зазначає, що практика формування 

кадрового резерву в межах державної служби, що склалася, має ряд 

негативних наслідків: 1) у суспільній думці існує низька оцінка значущості 

кадрового резерву та вимог, що до нього висуваються; 2) слабка 

зацікавленість у зарахуванні в резерв з боку осіб, які не є співробітниками 

органів державного управління; 3) порядок прийому на державну службу 

осіб, які перебувають в резерві, не зрозумілий; 4) практика планування 
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індивідуального професійного розвитку і реалізація програм розвитку осіб, 

що перебувають в кадровому резерві, гранично обмежена, а для осіб, які не є 

державними службовцями, практично відсутня [139]. Погоджуючись з 

думкою науковця, слід зауважити, що питання формування та роботи з 

кадровим резервом потребує суттєвого удосконалення.  

Так, з метою побудови дієвої та послідовної підготовки працівників до 

призначення на посади державних службовців Г.І. Мостовий запропонував 

запровадити штатний кадровий резерв для державних службовців. Особи, 

яких буде зараховано до штатного кадрового резерву, мають проходити 

підготовку за програмами, які включатимуть виконання службових 

обов’язків за посадою, опанування теоретичними основами та ознайомлення 

з передовим досвідом діяльності в цій сфері, вивчення й аналіз нормативно-

правової бази; періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних 

навчальних закладах (у тому числі зарубіжних); участь у роботі семінарів, 

нарад, конференцій з проблем та питань діяльності державних органів і 

структурних підрозділів, інших комунікативних заходах; стажування з 

виконанням посадових обов’язків у повному обсязі у державному органі, до 

кадрового резерву якого зараховано працівника; залучення до розгляду 

відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань; участь у 

підготовці проектів нормативних актів та інших документів [140, с. 242]. 

Розглянувши основні підстави виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями в попередніх підрозділах дисертаційного 

дослідження, ми прийшли до висновку, що підставою виникнення таких 

правовідносин є складний юридичний факт. Важливо, що саме сукупність 

юридичних фактів утворює фактичний склад, який передує виникненню 

трудових правовідносин. Достатньо невпорядкованим на даний момент на 

законодавчому та практичному рівні є питання проходження стажування та 

кадрового резерву.  

Аналізуючи поняття «юридичний факт», зазначимо, що це певна 

сукупність життєвих обставин, які передують виникненню, зміні чи 
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припиненню певного виду правовідносин. З огляду на це, можна сказати, що 

такі правові категорії підстав виникнення трудових правовідносин як 

стажування та перебування в кадровому резерві в повній мірі підпадають під 

наведене поняття. При цьому відзначимо, що хоча такі підстави і виступають 

юридичними фактами, але самостійно вони не створюють юридичний склад, 

який призводить до виникнення трудових правовідносин. Лише у сукупності 

з трудовим договором, проходженням конкурсу, призначенням на посаду, 

такі підстави як стажування та перебування в кадровому резерві можуть 

створювати складні юридичні факти, сукупність яких утворює юридичний 

склад, що веде до виникнення трудових правовідносин. 

Отже, можна зробити висновок, що дані категорії підстав не є 

самостійними та не призводять до виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями. Важливим аспектом виступає аналіз юридичного 

стану, в якому перебуває особа, проходячи стажування (стажист) чи 

перебуваючи у кадровому резерві, так як у даному випадку не гарантується 

виникнення трудових правовідносин. 

У науці трудового права такі юридичні факти прийнято позначати 

поняттям «становища». З точки зору юридичної науки, становища – це 

юридичні явища, які відображають перебування осіб у певному правовому 

стані та існують певний час, породжуючи разом з юридичними фактами 

правові наслідки [22, с. 48]. Так, виходячи з наведеного вище визначення 

поняття «становища», зрозуміло, що це юридичний стан особи, в якому вона 

перебуває відносно до державного органу. Вказане поняття може 

характеризувати не лише зазначені підстави виникнення, а й виділити 

наступні становища особи, яка вступає на державну службу: проходження 

конкурсу, стажування, перебування в кадровому резерві. Важливо, що 

перебування в наведених становищах не створює самостійного юридичного 

складу, який призводить до виникнення трудових відносин. Перебування в 

таких становищах лише підтверджує факт волевиявлення реалізації особи 

свого права на доступ до державної служби. Інакше кажучи, такі підстави як 
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стажування та перебування у кадровому резерві виступають однією із форм 

підготовки суб’єкта до проходження державної служби, на їх основі в 

майбутньому можуть виникнути трудові правовідносини. 

Важливо, що підставою виникнення конкретних правовідносин при 

проходженні різних форм підготовки до державної служби є відповідні 

рішення [22, с. 48]. До них відносимо договір стажування та зарахування до 

кадрового резерву. Варто зауважити, що лише починаючи з підписання 

договору стажування чи документації про зарахування особи до кадрового 

резерву, можна говорити про юридичне становище суб’єкта учасника таких 

правовідносин. 

Перебування суб’єкта у певному виді аналізованих нами правовідносин 

обумовлює його юридичне становище. Як вже зазначалося, відносини між 

державним органом і суб’єктом виникають з моменту їх регламентації. Отже, 

можна зробити висновок про те, що одного становища недостатньо для 

виникнення трудових правовідносин. Важливо, що вони виникають лише при 

наявності складного юридичного складу, який може включати в себе такі 

підстави виникнення трудових правовідносин як стажування та перебування 

в кадровому резерві. 

З цього приводу підтримуємо думку А.В. Андрушко про те, що 

становища – це правові явища, які мають тимчасовий характер і тривають:  

– до вступу у трудові правовідносини; 

– до прийняття відповідного рішення [22, с. 51]. 

Така позиція автора обумовлена самою сутністю таких правовідносин, 

основною ознакою яких є час перебування в певному юридичному становищі 

відповідно до державного органу. До юридичного становища відносять: 

термін перебування на стажуванні та перебування в кадровому резерві 

(перебування особи закінчується в момент зайняття нею вакантної посади, на 

яку вона може претендувати з власної ініціативи або за вмотивованою 

пропозицією керівника відповідного державного органу; положення щодо 

перебування в кадровому резерві регулюється постановою Кабінету 
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Міністрів України від 28.02.2001 № 199 «Про формування кадрового резерву 

для державної служби» [141]). Аналізуючи викладене, можна стверджувати, 

що найважливішу роль відіграє правове становище, в якому знаходиться 

кандидат, відносно державного органу влади. Таке становище обумовлене 

фактором успішного проходження стажування та перебуванням у кадровому 

резерві. 

Отже, правові становища, в яких перебуває кандидат на посаду 

державного службовця, відіграють важливу роль у системі виникнення 

трудових правовідносин, але самостійно не створюють факт виникнення 

трудових правовідносин. Важливо зазначити, що нелегітимним буде 

призначення державного службовця без виконання всіх зазначених процедур 

вступу на державну службу і в майбутньому призведе до санкції у формі 

припинення трудових правовідносин. Лише правовідносини, що повністю 

включають в себе всю передбачену процедуру вступу на державну службу, 

можуть були легітимними та утворювати фактичний склад. 

Аналізуючи вище викладене, бачимо, що власне юридичні становища 

не тягнуть за собою настання правових наслідків до того моменту, поки не 

утворяться відповідні юридичні факти, сукупність яких призведе до 

створення складних юридичних фактів, з яких, у свою чергу, формується 

склад виникнення правовідносин. 

З цього приводу конструктивною є думка А.В. Андрушко. Автор 

відзначає, що юридичні становища не обов’язково можуть викликати 

позитивні правові наслідки (у формі виникнення трудових правовідносин), 

важливо, що одні й ті ж юридичні становища прямо впливають на зміст 

фактичного складу, який утворюється в результаті таких правовідносин [22, 

с. 52].  

Визначивши, що юридичні становища прямо впливають на створення 

юридичного факту, пропонуємо розглянути їх вплив безпосередньо на 

законодавство України та проаналізувати деякі норми, що, на наш погляд, 

недостатньо впорядковані, які в подальшому (без належного їх 
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врегулювання) створюватимуть колізії в законодавстві, що негативним 

чином позначиться на формуванні належного кадрового забезпечення 

державної служби. 

Розглядаючи таку категорію підстав виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями як стажування, відзначимо, що на 

даний момент така процедура відповідно до ст. 48 Закону України «Про 

державну службу» віднесена до процедур підвищення рівня професійної 

компетентності державного службовця та може проводитися з відривом від 

служби строком до шести місяців на іншій посаді державної служби у тому 

самому або іншому державному органі, органі влади Автономної Республіки 

Крим або їх апараті [13]. Порядок стажування у державних органах 

регулюється постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про стажування у державних органах» від 01.12.1994 № 804 (зі 

змінами від 20.04.2011) [142]. Так, порядок проходження стажування 

регламентується зазначеною Постановою. 

Відзначимо, що законодавство не окреслює коло осіб, які можуть 

проходити стажування в державних органах. Його можуть проходити як 

особи, які вперше претендують на зайняття посади державного службовця, 

так і державні службовці, які бажають зайняти більш високу посаду. 

Метою стажування є підвищення компетенції державного службовця, 

набуття професійних та ділових навичок та набуття практичного досвіду 

роботи державного службовця. Доцільним є те, що невід’ємним елементом 

стажування виступає оцінка особи, що його проходить. 

Розпочинаючи аналіз процедури проходження стажування на 

державній службі України, доцільно розглянути саме поняття «стажування». 

Відзначимо, що у чинному трудовому законодавстві України немає 

юридично закріпленого терміна «стажування». Так, на практиці це поняття 

часто трактується як випробувальний термін при прийнятті на роботу. На 

нашу думку, допущення такої прогалини на практиці недопустиме, так як 

стажування та випробувальний строк мають різну мету та застосовуються 
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для різних цілей. Тому пропонуємо розглянути ознаки стажування на 

державній службі України. До них відносимо:  

         – виробничу діяльність та практику набуття досвіду державного 

управління; 

         – підвищення кваліфікації державного службовця та набуття 

відповідного досвіду роботи в державній установі.  

Отже, виходячи з зазначених положень, можна стверджувати, що 

стажування – це набуття особою при здійсненні виробничої діяльності 

практичних знань та вмінь, підвищення свого кваліфікаційного рівня та 

отримання досвіду роботи на відповідній посаді державного службовця. 

Вважаємо, що доцільно закріпити поняття «стажування» в КЗпП України для 

подолання колізій, які пов’язані з неправильним його вживанням у якості 

випробування при прийнятті на роботу. 

Пропонуємо коротко розглянути процедуру стажування в державному 

органі. Так, відбір кандидата відбувається лише з ініціативи органу, в якому 

проводиться стажування. Важливо, що для проходження особою стажування 

обов’язковою є його письмова згода на останнє. Зарахування на стажування 

проводиться наказом керівника державного органу, в якому зазначається 

термін та порядок його проходження. Стажування працівника проводиться з 

відривом від основної роботи зі збереженням місця роботи і заробітної плати 

[142]. Варто зазначити, що при зарахуванні особи на стажування їй видається 

особова картка з індивідуальним планом роботи, який вона повинна 

виконати. Також наступною особливістю виступає те, що за кожним 

стажистом на період стажування закріплюється керівник, який відповідає за 

проходження стажування даної особи та виконання нею індивідуального 

плану. За результатами стажування державним органом стажисту видається 

довідка для подання за основним місцем роботи. 

Так, перед тим як перейти до розгляду стажування як підстави 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями, 

відзначимо, що дану категорію вступу на державну службу слід розглядати в 
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двох аспектах. До першої категорії пропонуємо відносити осіб, що проходять 

стажування (стажистів), не будучи при цьому державними службовцями, а до 

другої категорії – державних службовців, які проходять стажування з метою 

просування по службі шляхом зайняття вищої посади в органі державної 

влади (як складовий елемент підвищення по службі). 

Важливо, що на даний момент проходження стажування особами, які 

вперше вступають на державну службу, не гарантує їм отримання посади 

державного службовця без проходження конкурсу. Положення про порядок 

проведення конкурсу при прийнятті осіб на роботу до органів державної 

виконавчої влади [142] не окреслює кола переваг при проходженні конкурсу 

після стажування особою в органах державної влади. Тому важливо  

зрозуміти, які саме переваги буде мати особа при проходженні конкурсу 

після стажування. 

Отже, з огляду на викладене, можна зробити висновок, що особа, 

вступаючи на стажування до органу державної влади, набуває правового 

статусу стажиста. Даний статус надає особі (стажисту) право проходити 

стажування в державному органі та окреслює коло його повноважень і 

зобов’язань, покладених на особу. Відзначимо, що при проходженні 

стажування особою, правомочності, яких вона набуває, в повній мірі 

підпадають під категорію «правове становище». Наведений статус, якого 

набуває суб’єкт правовідносин, повинен впливати на подальше його 

працевлаштування. Інакше кажучи, у сукупності з такими юридичними 

фактами як конкурс, укладення трудового договору та призначення на 

посаду, повинен створюватися фактичний склад, який призводить до 

виникнення трудових правовідносин. 

Розглядаючи регламентацію зазначеної вище статті Положення, можна 

стверджувати, що правове становище, в якому перебуває особа (проходячи 

стажування, закінчивши стажування), не може створювати юридичний факт 

який призводить до виникнення трудових правовідносин. Для проведення 

подальшого аналізу приведемо частину тексту статті вказаного Положення: 
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«При цьому їй надається перевага над особами, які беруть участь у даному 

конкурсі, але не проходили стажування» [142]. Зазначена норма не 

передбачає набуття певного статусу особою, яка пройшла стажування і не є 

державним службовцем. Вважаємо, що така регламентація мала б місце при 

можливості особи, яка не є державним службовцем і пройшла стажування, 

зайняти вакантну посаду в даному органі без проходження конкурсу, але така 

норма суперечила б принципам виникнення трудових правовідносин та 

антикорупційному законодавству. 

З цього приводу підтримуємо думку У.І. Ляхович про те, що нинішнє 

нормативне регулювання процесу стажування вимагає суттєвого 

удосконалення [143, с. 34]. Пропонуємо для підвищення рівня кваліфікації 

працівників державної служби, користуючись досвідом Німеччини, 

впровадити стажування як обов’язковий елемент вступу на посади в органах 

державної влади, які передбачають підвищену відповідальність, наприклад, 

посади помічників прокурорів, помічників суддів (попередньо надати даній 

категорії статусу державного службовця), працівників СБУ та деякі інші. 

Важливо, що стажування, як обов’язковий елемент вступу на такі посади, 

повинен застосовуватись не до всіх кандидатів, а лише до тих, які не мають 

досвіду роботи в даній сфері, але успішно пройшли конкурс. Зазначене 

положення дасть можливість уникнути проблем процесуального 

застосування  повноважень таких осіб та прийняття на такі посади молодих 

працівників без обмежень щодо стажу роботи. Також проходження такого 

стажування не повинно тривати більше ніж 5 місяців (термін стажування 

повинен призначатися за результатами конкурсу та співбесіди), а також бути 

направлене на отримання досвіду роботи, яка буде зараховуватись до 

загального стажу працівника. В такому разі можливо було б розглядати 

стажування працівників, які ступають на державну службу вперше, 

підставою для виникнення трудових правовідносин. 

На нашу думку, на даний момент питання правового регулювання 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями, які 
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вступають на посаду вперше на підставі стажування, зовсім не врегульовано 

та має незрозумілий контекст. Законодавець розглядає стажування для таких 

категорій осіб як підготовчу практику при закінченні вищого навчального 

закладу. Вважаємо, що таке поняття стажування недопустиме. Законодавець 

повинен розглядати стажиста як потенційного претендента на посаду 

державного службовця. Проходження стажування повинно бути підготовчим 

процесом, який дозволить особі підготуватися до здійснення повноважень 

державного службовця.  

Наступною категорією осіб, які проходять стажування, ми вважаємо 

державних службовців, які стажуються для зайняття певного місця в органі 

державної влади. В такому випадку особа, яка проходить стажування 

(стажист), має статус державного службовця. Стажування розглядається як 

метод підвищення кваліфікації працівника, який претендує зайняти вакантне 

місце в державному органі, в якому він проходить стажування. В такому 

контексті стажування доцільно розглядати як метод просування по службі. 

Згідно з Положенням «Про порядок стажування у державних органах» 

від 01.12.1994 державний службовець після успішного закінчення 

стажування може бути переведений на посаду за рішенням керівника 

відповідного державного органу без конкурсного відбору [142]. Наведена 

регламентація дає можливість стверджувати, що правовий статус особи, яка 

проходить стажування, в такому випадку (під час проходження) не 

змінюється. Важливо, що в наведеному прикладі правовий статус виступає 

невід’ємною складовою частиною юридичного факту, який призводить до 

виникнення трудових правовідносин. Так, особа після успішного 

проходження стажування за рішенням керівника органу державної влади 

може бути призначена на посаду. Важливо, що в такому випадку 

простежується прямий зв’язок між проходженням стажування та 

виникненням трудових правовідносин. Отже, можна стверджувати, що 

правовий статус особи (стажиста) прямо впливає на створення юридичних 

фактів. 
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Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що стажування 

виступає невід’ємним елементом виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями. Методи і цілі стажування мають на меті набуття 

досвіду, необхідного для роботи на конкретній посаді, та перевірки 

професійного рівня ділових якостей працівника, вивчення питання 

доцільності його призначення на посаду. З теоретико-правової точки зору, 

доцільність використання стажування як елемента виникнення трудових 

правовідносин виправдовується набуттям стажистом невід’ємного досвіду 

роботи на посаді державного службовця.  

З огляду на викладене, доцільно зауважити, що стажування має ряд 

недоліків, зокрема, ми вважаємо, що питання стажування для осіб, які не є 

державними службовцями, недостатньо врегульоване. На даний момент 

особа, яка успішно пройшла стажування (не державний службовець), 

об’єктивно може претендувати лише на зарахування до кадрового резерву. 

Законодавством не регламентовано системи бонусів, які отримує особа, 

пройшовши стажування при конкурсному відборі. Отже, доцільно підняти 

рейтинг стажування для осіб, які вперше вступають на державну службу 

України шляхом переосмислення ролі останнього в системі виникнення 

трудових правовідносин з державними службовцями. 

Наступною підставою виникнення трудових правовідносин виступає 

кадровий резерв державної служби. Формування кадрового резерву 

регулюється постановою Кабінету Міністрів України «Про формування 

кадрового резерву державної служби» від 28.02.2001 № 199 [141]. 

Зауважимо, що наведений нормативний акт не може в повному об’ємі  

регулювати відносини, які пов’язані з кадровим резервом. Тому кадровий 

резерв на посади державних службовців першої – третьої категорій, 

призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету 

Міністрів України та Кабінетом Міністрів України, формується на 

конкурсних засадах згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету 
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Міністрів України від 21.02.2007 № 272. Зазначена Постанова регламентує, 

що конкурс із зарахуванням до кадрового резерву проводиться:  

– на посади перших заступників та заступників міністрів – відповідним 

міністерством;  

– на посади керівників центральних органів виконавчої влади, їх 

перших заступників та заступників, керівників урядових органів, їх перших 

заступників та заступників – відповідним центральним органом виконавчої 

влади [144]. 

Законодавство України не має цілісного поняття «кадровий резерв». У 

науковій літературі з трудового права виділяють наступне визначення цього 

поняття: «Кадровий резерв державної служби – це величезна кількість 

керівників та спеціалістів, інженерно-технічних працівників, що позитивно 

зарекомендували себе на практичній роботі та проявили такі ділові і 

організаторські здібності, які дають підставу довірити їм управлінські 

посади» [100, с. 104].  

У свою чергу, Ф.М. Рисинов і Т.В. Бугреєва визначають кадровий 

резерв як найбільш підготовлену категорію працівників, які мають політичні, 

ділові й особистісні якості, що дозволяють при висуванні їх на керівні посади 

забезпечувати необхідний рівень  керівництва на конкретній ділянці роботи 

[145, с. 64]. 

Ю.Д. Одєгов відзначає, що кадровий резерв – це потенційно активна й 

підготовлена частина персоналу організації, здатна заміщати більш високі 

посади; спеціально сформована група працівників, які за своїми якостями 

відповідають вимогам, що висуваються до керівників певного рівня, які 

пройшли процедуру відбору, спеціальну управлінську та професійну 

підготовку і здатні до керівної діяльності [146, с. 843]. 

Наведені визначення повністю висвітлюють поняття «кадровий резерв» 

та розкривають його сутність. Важливо, що особа, перебуваючи в кадровому 

резерві, повинна сформувати в собі широку професійну свідомість та набути 

практичних вмінь і навичок.  
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Варто вказати, що значна увага в науковій літературі приділялася саме 

формуванню кадрового резерву та процедурам зарахування до нього. 

Безпосередньо процедура формування кадрового резерву є основою наукових 

дискусій з даної тематики. Так, лише за згодою працівника відбувається 

зарахування до кадрового резерву, про що обов’язково повідомляється 

керівництво за місцем роботи зарахованої особи. На кожну посаду 

державного службовця формується кадровий резерв. Наприклад, на посади 

керівників формується резерв у кількості двох осіб, тоді як на посади 

спеціалістів складаються списки осіб, які включаються до кадрового резерву.  

Доцільним є те, що зарахування до кадрового резерву здійснюється  

відповідним наказом керівника державного органу. Важливо, що кадровий 

резерв на посади, на які призначаються особи вищими органами державної 

влади (крім посад, на які призначає Президент України та Кабінет Міністрів 

України), визначається спеціальними комісіями, що функціонують в цих 

органах. Головою такої комісії є керівник державного органу чи його 

заступник.  

Керівник державного органу несе відповідальність за формування 

кадрового резерву. Так, при заміщенні посади особою резервістом в поданні 

на призначення на посаду зазначається термін, протягом якого особа 

перебувала в кадровому резерві. У випадках, коли призначається особа, яка 

не перебувала в кадровому резерві, керівник державного органу повинен 

надати обґрунтовані причини невикористання кадрового резерву. 

Важливо зазначити, що перебування працівника у кадровому резерві 

може припинитися з його власної ініціативи або за вмотивованою 

пропозицією керівника відповідного державного органу (в якому особа стоїть 

в резерві). Виключення із списків кадрового резерву оформляється наказом 

чи розпорядженням керівника [141].  

Так, даний етап виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями можна вважати проміжним, але доволі довготривалим. 

Перебування в кадровому резерві не створює фактичного складу, 
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необхідного для виникнення трудових правовідносин. Тому як самостійну 

підставу виникнення трудових правовідносин кадровий резерв розглядати не 

можна. Як вже зазначалося, його основна властивість полягає в наданні 

правового статусу особі, яка перебуває в кадровому резерві, що в 

майбутньому може привести до виникнення трудових правовідносин.   

Отже, аналізуючи викладене, приходимо до висновку, що не можна 

вважати самостійними такі підстави виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями як стажування та перебування в кадровому 

резерві. Зазначені підстави лише вводять особу у правове становище, яке 

створює в майбутньому юридичні факти, що призводять до виникнення 

трудових правовідносин. Ми не можемо розглядати зазначені категорії як 

самостійний юридичний факт, так як вони не мають правового прецеденту 

щодо виникнення трудових правовідносин. 

Перебування особи в такому правовому становищі дає їй змогу 

усвідомити та проаналізувати всі аспекти діяльності посади державного 

службовця, на яку вона претендує. Таке осмислення спрямовує її не лише на 

усвідомлення того виду діяльності, який вона обрала, а й дає можливість 

зрозуміти чи може взагалі дана особа обіймати посаду державного 

службовця.  

Варто зауважити, що формування кадрового резерву та проходження 

стажування має ряд недоліків, які зменшують ефективність їх застосування 

на практиці. Так, це пов’язано перш за все з непрофесійністю та 

недостатньою увагою до їх оформлення. Вплив таких негативних факторів 

можливо зменшити за допомогою збільшення контролю за формуванням 

кадрового резерву і проходженням стажування. Керівник державного органу 

повинен в повній мірі контролювати формування кадрового резерву органу 

державної влади, а керівник стажування відповідально ставитись до 

виконання своїх обов’язків та проводити роз’яснювальну роботу із 

стажистом. 
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Вважаємо, що при подоланні практичних недоліків застосування таких 

підстав виникнення трудових правовідносин з державними службовцями як 

стажування та кадровий резерв дані категорії допоможуть у створенні 

належного кадрового потенціалу державної служби. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Підстава 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 

умов, передбачених законодавством, або визначення результатів голосування 

(якщо застосовується процедура обрання на посаду), укладення трудового 

договору. 

2. 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. Зазначені 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). 
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3. Конкурс – це система заходів, спрямованих на заміщення вакантної 

посади в органах державної влади шляхом визначення найкомпетентнішого 

кандидата за встановленими критеріями.  

4. До ознак конкурсу на заміщення вакантної посади в державній 

службі належать: 1) конкурс є однією 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) конкурсний відбір має змагальну основу; 4) характеризується 

статистично-аналітичною ознакою.  

5. 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. 

6. Укладення трудового договору з державними службовцями є 

завершальною стадією виникнення трудових правовідносин. До 

особливостей трудового договору, що укладається з державними 

службовцями, відносяться: 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. 

7. Особливостями процедури укладення трудового договору з 

державними службовцями є: 1) сторони не можуть самостійно 

встановлювати основні умови трудового договору, оскільки вони визначені 

законодавством, посадовими інструкціями; 2) укладенню трудового договору 
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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. 

8. Стажування – це набуття особою при здійсненні виробничої 

діяльності практичних знань та вмінь, підвищення свого кваліфікаційного 

рівня та отримання досвіду роботи на відповідній посаді державного 

службовця. 

9. Визначено, що перебування в кадровому резерві та проходження 

стажування не можна вважати самостійним юридичним фактом, який тягне 

за собою 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. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ УДОСКОНЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ  

РЕГУЛЮВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ  

ПРАВОВІДНОСИН З ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ 

 

3.1 Закордонний досвід регулювання виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями 

 

Виникнення трудових правовідносин – досить складний та 

різноманітний процес, зумовлений рядом факторів, які впливають на систему 

державної влади та рівень соціального розвитку суспільства. Процедури 

вступу на державну службу покликані забезпечити апарат державного 

управління високопрофесійними кадрами, які будуть максимально ефективно 

виконувати функції, покладені на них державою. Тому важливим завданням 

на сьогодні залишається удосконалення законодавства у сфері регулювання 

процедури, підстав та умов виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями. Для більш ефективного виконання цього завдання 

необхідним є врахування позитивного зарубіжного досвіду в цій сфері. Це 

сприятиме не тільки швидшому виробленню дієвих правових механізмів, але 

й прискорить євроінтеграційні процеси, що відбуваються в нашій державі. 

Тому, передусім, зазначимо, що Україна приєдналася до багатьох 

міжнародних конвенцій у сфері регулювання трудових правовідносин, у тому 

числі з державними службовцями.  

До них належать: Загальна декларація прав людини [41]; Конвенція 

МОП про захист прав людини і основоположних свобод [147] (ч. 2 ст. 4:  

«Ніхто не може бути примушений виконувати примусову або обов’язкову 

працю, це нам дає змогу судити про те, що людина вільна сама обирати вид 

своєї діяльності, а в даному контексті державна служба виступає саме видом 

конкретної трудової діяльності громадян»); конвенції МОП, що регулюють 

право на працю: № 2 – про безробіття; про право на справедливі та 
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сприятливі умови праці [148], № 29 – про примусову або обов’язкову працю 

[149], № 47 – про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень 

[150], № 52 – про щорічні оплачувані відпустки; про право захисту громадян 

від безробіття [151], № 87 – про свободу асоціації і захист права на 

організацію [152], № 95 – про охорону заробітної плати [153], № 98 – про 

застосування принципів права на організацію і ведення колективних 

переговорів [154], № 100 – про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю 

рівної цінності [155], № 111 – про дискримінацію в галузі праці та занять 

[156], № 122 – про політику в галузі зайнятості [157], № 138 – про 

мінімальний вік для прийняття на роботу; про право на захист своїх трудових 

прав, законних інтересів та право об’єднання у профспілки [158], 144 – про 

тристоронні консультації [159], № 154 – про сприяння колективним 

переговорам [160], № 158 – про припинення трудових відносин з ініціативи 

підприємця; право на відпочинок [161] та ін. 

Основні положення цих міжнародних конвенцій знайшли своє втілення 

в законодавстві України. Однак все ще залишаються проблемні питання, які 

стосуються як захисту прав та підвищення авторитету державних 

службовців, так і удосконалення умов, підстав та процедур виникнення 

трудових правовідносин з ними. Тому звернемось до досвіду зарубіжних 

країн, зокрема, в сфері правового регулювання процедури виникнення таких 

правовідносин.  

Зауважимо, що більшість умов вступу на державну службу суттєво 

відрізняються у різних країнах світу, але серед них можна виділити значну 

кількість таких, на яких ґрунтується доступ до державної служби більшості 

країн світу. До зазначених умов, на нашу думку, слід відносити:  

1) громадянство держави. Особа, яка претендує на зайняття вакантної 

посади на державній служб,і повинна бути громадянином цієї держави. Таке 

положення передбачено законодавством більшості країни світу. Цікавим є 

виняток з цього правила у країнах Європейського Союзу.  
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Так, у країнах Європейського Союзу громадяни з інших держав ЄС 

мають доступ до більшості посад публічної служби. Наприклад, відповідно 

до § 7 Федерального закону Німеччини про чиновників «призначеним 

чиновником може бути тільки той, хто є німцем на підставі статті 116 

Основного Закону або має громадянство однієї з держав-членів Європейської 

співдружності». З іншого боку, для зайняття певних посад у ФРН вимога 

громадянства є абсолютною: «Якщо цього вимагають відповідні завдання, то 

чиновником може бути призначений тільки німець» [53, с. 55]. Важливо, що 

дана норма передбачає діяльність, пов’язану з державними таємницями 

різного рівня секретності, стосується силових структур держави, посад 

суддів.  

Проте такий виняток з наведеного правила не є сталим і має 

одноразовий характер лише для однієї країни ЄС. Отже, можна 

стверджувати, що вимога громадянства є досить жорсткою і обов’язковою 

для виникнення трудових правовідносин у більшості країн світу; 

2) дієздатність особи. Умова про повну дієздатність особи, є однією з 

ключових при виникненні трудових правовідносин з державними 

службовцями не лише в Україні. Світова практика в цьому випадку 

достатньо одноманітна та не містить винятків, можливі лише деякі 

розбіжності відповідно до культурного, соціально-правового та історичного 

розвитку держави. Так, наприклад, ст. 9 Закону «Про публічну службу» 

Литви регламентує загальні вимоги до набору на посади публічних 

службовців [31]. Аналогічну статтю має Закон Польщі «Про цивільну 

службу», в якому передбачаються вимоги до службовця, який може 

працювати на державній службі [162]; 

3) володіння державною мовою. Така умова вступу на державну 

службу є чи не найважливішою, так як державний службовець не може не 

володіти державною мовою. В деяких країна, де статус державної має не 

одна мова, а декілька і законодавчі акти друкуються всіма державними 

мовами, державні службовці повинні володіти ними на достатньому рівні. 
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Доречно, що така умова встановлюється в законах багатьох країн, де є велика 

кількість національних меншин, наприклад, в Україні, Литві, Латвії, Естонії. 

Доречно, що в країнах, де проживає здебільшого одна етнічна група, така 

умова не встановлюється;  

4) досягнення певного віку державним службовцем. Статтю про 

можливість займання посад державних службовців з певного віку має кожна 

країна світу. Істотно, що вік з якого можна претендувати на посади  

державних службовців майже завжди становить 18 років, лише в деяких 

країнах цей ценз піднято до 20. Важливо, що для зайняття багатьох посад на 

державній службі вікова категорія є вищою, але це зумовлено професійною 

підготовкою та специфікою різних спеціальностей на державній службі.  

Вступаючи на державну службу в Німеччині, особа повинна бути 

готовою до виконання своїх повноважень. Тому в цій державі віковий ценз 

встановлений на рівні 27 років [53, с. 55]. Вважаємо, що такий віковий ценз 

також обумовлюється тим, що особа в такому віці вже має не тільки 

практичні навички та освіту, а й усталені морально-етичні якості. 

Слід зазначити, що в окремих європейських країнах такий вік 

диференційований в залежності від рівня посади державної служби. 

Прикладом виступає законодавство Франції [163, с. 35]. 

У більшості країн світу також визначено граничний вік перебування на 

державній службі. В країнах системи кар’єри органи публічної адміністрації 

навряд чи зацікавлені в прийомі на службу на невеликі строки, адже 

відставка публічних службовців за загальним правилом наступає у 60-65 

років [53, с. 56]. Така позиція більшості держав зумовлена створенням 

ефективного кадрового потенціалу. В кожному випадку законодавство 

окремих держав передбачає максимальний вік вступу на публічну службу, 

наприклад, в Австрії – 40, Франції – 45, Бельгії – 50 років. У багатьох 

державах, зокрема у Нідерландах, Швеції та Великій Британії немає подібних 

вікових обмежень, хоча й зазначається у відповідних нормах, що публічний 

службовець повинен бути здатним служити протягом реального періоду до 
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відставки [53, с. 56]. Отже, можна сказати, що в інших випадках, коли 

законодавчо не обмежено вік перебування на державній службі, все ж така 

норма існує у вигляді оціночного поняття і може обумовлюватися 

специфікою виконуваних повноважень, станом здоров’я чи умовами 

договору; 

5) відповідна освіта. Умова наявності відповідної освіти державним 

службовцем, необхідної для зайняття певної посади, є невід’ємною від 

загальних умов виникнення трудових правовідносин. Нами неодноразово 

зазначалося, що кандидат, який вступає на державну службу, являє собою 

високопрофесійну особу. Доречно, що всі підстави виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями направлені саме на виявлення 

кращого з кандидатів. Отже, відсутність потрібної профільної освіти 

унеможливлює вступ на державну службу. Існує звичайно певна 

розгалуженість посад відповідно до освіти. Так, для зайняття одних посад 

достатньо середнього рівня освіти, тоді як для зайняття інших обов’язково 

потрібна наявність вищої освіти;  

6) відсутність судимості. Європейська практика забороняє особам, що 

мають судимість, займати посади державних службовців та бути обраними на 

посаду президента. Важливо, що дана вимога стосується лише тих осіб, які 

вчинили умисні злочини. Тобто, неумисний злочин не виключає можливості 

вступу на державну службу, хоча, на нашу думку, може враховуватись при 

проходженні конкурсних процедур вступу. Важливою складовою даної 

умови є позбавлення судом права займати посади державних службовців на 

певний термін чи по життєво; 

7) відсутність кровної або матримоніальної спорідненості претендента 

на посаду із майбутнім безпосереднім керівником [53, с. 56]. Регламентація 

такої умови вступу передбачена законодавством більшості країн Європи. 

Наприклад, згідно з п. 10 ст. 7 Закон Латвії «Про державну цивільну службу» 

на посаду у цивільній службі може претендувати особа, що не є родичем 

керівника інституції або безпосереднього керівника (дружина, чоловік, 
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чоловік брата, родичі першого ступеня споріднення, брати, сестри). Кабінет 

Міністрів може зробити виняток з цього правила у випадках, коли ця посада 

не може бути зайнята іншою особою [28]; 

8) фізична (медична) придатність. У даному випадку мова йде про стан 

здоров’я претендента, для перевірки якого, наприклад, у Бельгії, Швеції та 

Нідерландах існує спеціальна медична служба [53, с. 56]; 

9) дотримання вимог стосовно військового обов’язку. Дана вимога 

передбачає, що кандидат на пост державного службовця вже пройшов 

військову службу, альтернативну військову службу або звільнений від неї; 

10) заборона стосовно приналежності до організацій, заборонених в 

судовому чи законодавчому порядку. Дана норма є достатньо специфічною, і 

зазвичай, має на увазі терористичні організації або організації, діяльність 

яких  спрямована на підрив авторитету та економіки країни. Така вимога 

передбачена п. 9 ст. 7 Закон Латвії «Про державну цивільну службу»: «На 

посаду у цивільній службі може претендувати особа, що не є і не була 

членом організацій, заборонених судом або законом» [28]. Варто додати, що і 

п. 5, ч. 3 ст. 9 Закону Литви «Про публічну службу» регламентує схоже 

положення, в якому відзначається, що не мають право бути на посаді 

публічного службовця особи, які є членами організації, що заборонена 

відповідно до процедури, визначеної законами [31].  

Відомо також про люстраційне законодавство багатьох 

посткомуністичних країн, яке вимагає подання особою (кандидатом на 

посаду державного службовця), що мала зв’язок з органами безпеки, 

відповідної інформації для перевірки. Наприклад, у Польщі, за даними 

Національного інституту пам’яті, під це правило потрапило близько 27 тисяч 

державних службовців, міністрів, парламентарів та адвокатів. Приховування 

зазначеного зв’язку тягне за собою звільнення з державної служби [53, с. 57]; 

11) попередній досвід роботи. Дана вимога обов’язкова для деяких 

європейських країн, котрі приділяють меншу увагу рівню освіти та віддають 

перевагу досвіду роботи. До таких держав можна віднести: Францію, 
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Нідерланди, Швецію та інші. Слід виділити також  умову про попереднє 

проходження підготовчої служби (стажування). Так, у багатьох країнах 

Європи передбачена така вимога до осіб, які бажають реалізувати своє право 

на працю в органах державної влади. Наприклад, п. b ч. 3 ст. 7 Федерального 

закону «Про статус чиновників» ФРН передбачає, що призначений 

чиновником може бути тільки той, хто отримав необхідну придатність 

завдяки життєвому і професійному досвіду під час публічної служби або за її 

межами [164]. 

Перелік розглянутих нами умов вступу на державну службу більшості 

країн не є вичерпним і часто доповнюється іншими положеннями відповідно 

до специфіки діяльності державного органу чи законодавства країн світу.  

Більшість наведених вимог мають своє відображення і в законодавстві 

України. Державна служба України ґрунтується на вищезазначених умовах 

вступу (детально такі умови були розглянуті в попередніх розділах). 

Далі пропонуємо розглянути особливості правового регулювання праці 

державних службовців в країнах Європи. 

Адміністративна реформа в Польщі була достатньо результативною і 

проведеною за досить короткий термін. Сутність її полягає у ефективності 

роботи уряду та сприятливій політичній ситуації. До інтеграції з 

європейським законодавством залучалися не лише провідні науковці Польщі, 

а й Європейського Союзу. Такий фактор обумовив створення належного 

механізму впровадження реформ і пристосування їх до особливостей 

державного устрою Польщі.  

Новелою польського законодавства став поділ державної служби на дві 

категорії: корпус державної служби (державні службовці) та службовці 

державних установ. До корпусу державної служби належать службовці 

державної адміністрації, статус яких визначає закон «Про державну службу» 

від 21 листопада 2008 року. Цей Закон вніс зміни до попередніх законів про 

цивільну службу Польщі від 24 серпня 2006 року, 18 грудня 1998 року, 05 

липня 1996 року та 17 лютого 1992 року, що свідчить про давні традиції 
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Польщі у сфері державної служби. Була зроблена спроба запровадити 

ефективний інструмент управління людськими ресурсами в системі 

державної служби за рахунок: включення управлінських посад до державної 

служби, зміцнення системи управління людськими ресурсами, підбору кадрів 

на вищі керівні посади в системі державної служби Польщі у формі 

відкритого та прозорого демократичного конкурсного набору, об’єднання 

системи винагород та заробітної плати з оцінкою роботи [165, с. 3]. Така 

реформа адміністративної системи державного управління добре 

стимулювала соціально-політичні процеси, завдяки яким в Польщі було 

створено новий апарат державної служби, який працював в новому руслі, 

відповідно до вимог ЄС. Важливим надбанням Польської Республіки є те, що 

було не лише реформовано всю систему державного управління, систему 

заробітних плат та нагород, а й пристосовано нові правові норми до 

національного законодавства.  

З метою уникнення політизації процесу добору персоналу в Польщі 

детально сформульовані жорсткі вимоги до кандидатів на посади в 

державному секторі. Так, кандидати, перш ніж отримати статус державного 

службовця, мають пройти кваліфікаційні процедури протягом кількох років. 

Кандидата призначають на посаду на тимчасовій контрактній основі (до 3 

років). У цей період працівник проходить шестимісячне стажування та 

отримує певну початкову професійну підготовку. Підготовчий період 

закінчується іспитом, який приймає екзаменаційна комісія У разі 

позитивного результату та за умови, що кандидат має університетський 

ступінь, дворічний стаж роботи на державній службі, володіє щонайменше 

однією іноземною мовою, що є робочими мовами в Європейському Союзі, 

або однією з таких іноземних мов: арабська, білоруська, китайська, 

ісландська, японська, норвезька, російська, українська, та не стоїть у резерві 

збройних сил, він отримує контракт на роботу у державному секторі на 

невизначений термін [166, с. 51]. Така позиція законодавця сприяла 

підвищенню популяризації та авторитету державного службовця. 
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Відзначимо, що дані перетворення істотно впливають на формування 

кадрового забезпечення насправді висококваліфікованими працівниками 

своєї сфери діяльності. 

Важливу роль у формуванні державної служби в Польщі відіграв 

кодекс етики державної служби. В даному законодавчому акті передбачені 

принципи, якими повинен керуватися державний службовець при реалізації 

своїх повноважень. 

Однією з найважливіших основ у професійній підготовці державних 

службовців в Польщі є Національна школа публічного адміністрування. 

Важливо, що абітурієнти приймаються до даного закладу на відкритих 

конкурсних засадах, а після закінчення навчання їм гарантується 

працевлаштування на державній службі. Варто наголосити на тому, що вони 

можуть вільно обирати посаду з числа тих, що визначаються Прем’єр-

міністром для випускників. Випускники KSAP зобов’язані зайняти посади в 

центральних органах державної влади протягом найближчих 5 років після 

завершення навчання [166, с. 118]. Такі інституції існують в різних 

навчальних закладах країни, а навчальний процес планується, фінансується і 

організовується указом Генеральних Директорів у міністерствах та 

центральних органах, відповідно до бюджету тієї чи іншої установи. 

Програма підготовки KSAP є міждисциплінарною. Нею пропонується 

повна необхідна підготовка для тих, хто готується зайняти керівну, експертну 

або управлінську посаду в польській державній службі на центральному і 

провінційному рівнях. Більшість навчальних програм планується [166,                        

с. 118]. 

Крім глибокого експертного опрацювання моделі реформ, звертає на 

себе увагу також і широка просвітницька кампанія. Зокрема, поширенням 

інформації щодо реформи займалася Комісія місцевого самоврядування при 

Громадянському Комітеті та неурядова організація «Фонд розвитку місцевої 

демократії». Були створені консультаційні та тренінгові центри; вже до 1998 

року тренінг-курси пройшли близько 50 тисяч учасників [165, с. 6]. 
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Отже, аналізуючи вище викладене, можна сказати, що адміністративна 

реформа в Польщі була проведена за достатньо короткий термін. Процеси, 

які відбувалися під час реформування, допомогли створити 

висококваліфікований штат державних службовців. Важливо, що вся 

адміністративна система була побудована на оновленні влади і заміщенні 

новими кадрами. Конструктивною вважаємо створення моделі підготовки 

державних службовців та розділення їх на дві групи. Спрощена система 

заробітної оплати праці та розповсюдження такого виду трудового договору 

як контракт позитивним чином впливає на регулювання праці державних 

службовців. Загалам вважаємо, що при реформуванні системи виникнення 

трудових правовідносин з державними службовцями необхідно 

користуватися досвідом Польщі та залучати до таких процесів науковців 

України і Європейського Союзу. 

Наступною державою, особливості правового регулювання виникнення 

трудових правовідносин якої ми хочемо розглянути, є Німеччина. 

Професійна державна служба цієї країни виникла однією з перших в Європі і 

тому вона характеризується як еталон державної служби та має найбільш 

впливовий державно-адміністративний апарат.   

Варто відзначити, що нині в Німеччині немає поняття «державна 

служба» (Staatdienst), після Другої світової війни воно було замінене 

поняттям «публічна служба» (offentliches Dienst), яке міцно ввійшло в теорію 

і практику соціального життя. Нині поняття «публічна служба» у 

функціональному плані слід розуміти як діяльність з метою виконання 

загальнодержавних завдань управління. В інституціональному плані під нею 

розуміють певне коло осіб і посад, виконання публічних функцій яких 

складає зміст їхньої діяльності [167, с. 49]. Отже, сформульоване німецьким 

законодавством поняття «публічна служба» є тотожним поняттю «державна 

служба». Природно, що так як Німеччина виступає однією з провідних 

держав Європи та еталоном серед системи державного управління, то 

більшість країн намагається користуватись її досвідом, запозичуючи велику 
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кількість матеріалів стосовно специфіки формування кадрового потенціалу, 

тлумачення понять, вступу на державну службу, регулювання оплати праці, 

соціального забезпечення та інших форм регулювання праці державних 

службовців. 

Федеральний закон «Про статус чиновників» ФРН визначає, що 

федеральним чиновником є той, хто знаходиться у публічно-правових 

службових відносинах і відносинах службової відданості (правовідносини, в 

яких перебуває чиновник з державним органом) із Федерацією або із 

безпосередньою федеральною корпорацією, публічною установою або 

фондом публічного права [164]. Аналізуючи дане положення, приходимо до 

висновку, що під поняття «публічний службовець» в Німеччині підпадає 

достатньо велика кількість працівників. Так, до них можна віднести не тільки 

осіб, які безпосередньо виконують державно-владні повноваження, а й 

викладачів вищих навчальних закладів, лікарів, вчителів, працівників пошти, 

працівників державних банків, працівників залізниці та інших. Відповідно до 

зазначеного Закону державних службовців в Німеччині розділяють на дві 

великі категорії: чиновники і особи найманої праці. Тому приходимо до 

висновку, що система посад на державній службі в Німеччині має дуже 

розгалужений характер. Так, вищезазначеним Законом службові кар’єри 

чиновників поділяються на: кар’єри нижчої категорії, середньої категорії, 

підвищеної категорії та вищої категорії. Відповідно до категорії посади, на 

яку призначається державний службовець, до нього висуваються певні  

вимоги стосовно рівня освіти, стажу роботи, згідно з якими формується склад 

повноважень державного службовця та міра відповідальності. 

Існує група службовців – почесних чиновників, які мають переважно 

цивільну професію і які призначаються на спеціальні посади без оплати праці 

і права претендувати на особливі умови соціального забезпечення [167, с. 

50]. До них, наприклад, можна віднести осіб, які є присяжними в суді. 

Важливо, що на практиці існує ряд політичних службовців, які 

займають свою посаду певний строк. Такі чиновники зазвичай набирають 
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штат підлеглих собі осіб (в Україні такі особи є патронатними службовцями), 

особливістю трудових правовідносин яких є те, що їх приймає на службу 

певний політичний службовець, звільнення якого тягне за собою звільнення 

зазначених осіб. Тобто, в Німеччині належним чином розвинений інститут 

патронатної служби, яка широко використовується, а патронатні службовці 

приймаються на службу на контрактних умовах і прирівнюються в своєму 

статусі до державного службовця. 

Законодавством ФРН добре врегульований порядок прийому на посади 

державних службовців, більшість яких базується на конкурсних процедурах 

вступу, але існує ряд особливостей, які стосуються саме виникнення 

трудових правовідносин. До таких особливостей можна віднести те, що 

призначення на посаду здійснюється після підтвердження придатності до 

публічної служби. Якщо вік службовця не перевищує 32 роки, він може бути 

призначеним на посаду лише після випробувального терміну. У такому разі 

призначення допускається виключно на найнижчі посади. Призначення на 

публічну посаду довічно здійснюється лише після успішного проходження 

випробувального терміну і досягнення особою 27 років [167, с. 50]. Отже, 

аналізуючи викладене, можна зробити висновок про те, що система 

формування апарату державної влади в Німеччині достатньо розгалужена, 

але при цьому добре врегульована у всіх сферах діяльності держави. Дуже 

важливою є та обставина, що посади державних службовців досить 

престижні. Процедури вступу на державну службу сформовані таким чином, 

щоб особа, яка призначається на посаду, була насправді кращим кандидатом і 

відповідала всім вимогам своєї посади. 

Перед тим як перейти до розгляду системи фінансування державної 

служби та системи оплати праці державних службовців Німеччини, потрібно 

відзначити, що Німеччина є федеративною державою, в якій кожна 

територіальна одиниця має своє законодавство стосовно регулювання праці 

державних службовців. 
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Система фінансування та рівень оплати праці державних службовців в 

Німеччині регулюється Федеральним законом про заробітну плату від 23 

травня 1975 року. Даний Закон встановлює рівень оплати праці федеральних 

державних службовців за винятком їх певних категорій, таких як: федеральні 

судді, солдати контрактної служби, солдати строкової служби та деякі інші. 

Зауважимо, що питання оплати праці у кожній федеральній землі ФРН 

регулює свій закон про оплату праці, який не повинен суперечити 

федеральному законодавству.  

Заробітна плата складається з таких виплат: базового окладу, 

додаткових виплат для викладачів, що мають повну зайнятість як керівники 

чи члени керівних органів у вищій школі, сімейної доплати, надбавки, 

відшкодування, плати за перебування за кордоном. Загальний розмір премій і 

надбавок за ефективність праці, що призначається роботодавцем протягом 

календарного року, не повинен перевищувати 15% від загального окладу 

службовців. Премії та надбавки за ефективність праці не враховуються під 

час визначення розміру пенсії державних службовців [168, с. 171]. 

Розрахунок оплати праці державних службовців здійснюється на основі 

їх ступеня (поняття «ступінь державного службовця» можна прирівнювати 

до трактування поняття «ранг державного службовця», враховуючи ту 

обставину, що системи присвоєння рангів в Україні та ступенів  державних 

службовців Німеччини достатньо схожі).  

Федеральним законом про заробітну плату Personal im Offentliichen 

Dienst виокремлюють чотири групи службовців за рівнем оплати праці: A і B 

– регулює оплату праці службовців і солдатів, W – оплату праці викладачів, 

R – оплату праці суддів та державних адвокатів. Група оплати праці А має 16 

ступенів, хоча згідно з останніми змінами ступінь А 1 відмінено, група B – 

11, W – 3, R – 10 ступенів [168, с. 170]. Посади груп А 2 – А 6 належать до 

простої державної служби,  до якої входить простий технічний персонал 

державних органів, до категорії посад А 6 – А 9  відповідно до законодавства 

відносять державних службовців середньої служби, категорія посад А 9 – А 
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13  включає в себе службовців підвищеної служби, а під категорію А 13 – А 

16 підпадають службовці високої служби (потрібно зауважити, що дана 

категорія передбачається для державних службовців вищих рівнів і має 

підвищені вимоги до особи у порівнянні з особами, які мають нижчі ранги).  

Також до високої служби віднесені посади груп В 1 – В 11. Посадовий 

оклад державних службовців груп В 1 – В 11 не враховує стажу державної 

служби і становить відповідно: В 1 – 5491,45 євро, В 2 – 6379,24 євро, В 3 – 

6754,91 євро, В 4 – 7147, 88 євро, В 5 – 7598,89 євро, В 6 – 8027,50 євро, В 7 – 

8440,83 євро, В 8 – 8873,51 євро, В 9 – 9410, 04 євро, В 10 – 11076,62 євро, В 

11 – 11507,23 євро. До групи В 11 належать державні секретарі федеральних 

міністерств. Співвідношення посадового окладу секретаря державного 

федерального міністерства до посадового окладу спеціаліста найнижчої 

посади середнього рівня державної служби Німеччини без стажу роботи 

становить 1: 6,18, до найнижчої категорії допоміжного технічного персоналу 

без стажу роботи – 1: 6,78 [168, с. 171]. 

У Німеччині також існує розгалужена система доплат державним 

службовцям, які мають дітей. Залежно від сімейного стану та складу сім’ї 

державного службовця державою виділяється два рівні доплат. 

До першого рівня належать: одружені службовці, судді та солдати; 

овдовілі службовці, судді та солдати; розлучені особи, які мають 

зобов’язання перед колишнім чоловіком чи дружиною щодо утримання; 

службовці, судді та солдати, які проживають разом з іншими особами і 

мають перед ними законодавчо зумовлені чи морального характеру 

зобов’язання щодо надання допомоги. До другого ступеня належать державні 

службовці, судді, солдати, які підпадають під дію закону про виплату грошей 

дітям [168, с. 172]. На даному розподілі ступені допомоги державним 

службовцям не обмежуються, подальший розподіл ступенів залежить від 

кількості дітей в сім’ї. Ступінь нарахувань пропорційно збільшується з 

кількістю дітей у сім’ї державного службовця. Зауважимо, що така допомога 
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державним службовцям розраховується також у урахуванням рангу 

державного службовця та групи, до якої він належить. 

Отже, з огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що 

Німеччина має достатньо складну і розгалужену систему оплати праці 

державних службовців. Хочемо відзначити, що, на нашу думку, така система 

є достатньо вдалою та всеохоплюючою. Простежується чітке врахування всіх 

потреб службовців відповідно до професійного рівня особи. Формування 

такої системи в Україні дало б змогу не лише зробити державну службу 

більш популярною серед населення, а й вдихнути нове життя в більшість 

професій на державній службі, де зараз виплачується заробітна платня, яка  

неконкурентоспроможна в реаліях сьогодення. 

Досвід правового регулювання праці державних службовців Австрії є 

достатньо схожим з німецьким, але має і свої особливості стосовно оплати 

праці та інституту виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями. 

Так, Закон Австрії «Про оплату праці» до державних службовців 

відносить наступні групи: суддів і державних адвокатів, службовців 

загального управління, вчителів, викладачів університетів, службовців 

виконавчої гілки влади, військових, службовців пошти, лікарів, шкільних і 

фахових інспекторів, чиновників служби нагляду за школою та деяких інших 

[169]. Відповідно до зазначеного Закону державних службовців розділяють 

на групи, відносно яких і здійснюється нарахування заробітної платні. 

Важливо, що рівень заробітної платні залежить не лише від групи, до якої 

належить державний службовець, її складовими також виступають стаж 

роботи, результати праці, просування по службі, сімейний стан та деякі інші 

обставини.   

Відзначимо, що на даний момент в Австрії проходить реформа оплати 

праці державних службовців, яка тягне за собою ряд інших перетворень в 

системі трудових правовідносин з державними службовцями. Так, дана 

реформа направлена на спрощення класифікації посад на державній службі, 
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створення нової шкали окладів для державних службовців, запровадження 

нових підходів до укладення трудових договорів з державними службовцями. 

Реформа націлена на спрощення системи тарифікації оплати праці державних 

службовців відповідно до займаної посади і рангу службовця. За основу 

взято оплату праці найнижчої групи державних службовців А 2, відповідно 

до якої буде визначатися початковий рівень заробітної плати державного 

службовця [170]. 

Наступною особливістю правового регулювання виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями в Австрії є те, що організацію 

управління державною службою покладено на окреме міністерство. 

Зазначений орган займається організацією підбору персоналу органів 

державної влади, підготовкою державних службовців, підвищенням їх 

кваліфікації, навчанням тощо. 

Отже, аналізуючи викладене, відзначимо, що система організації 

трудових правовідносин з державними службовцями Австрії достатньо схожа 

з німецькою, хоча і має деякі відмінності. Реформування, які проходять на 

даний момент в країні, стосуються в першу чергу спрощення системи оплати 

праці державних службовців, підвищення їх соціальної захищеності та 

матеріального забезпечення. Зауважимо, що зараз законодавство більшості 

європейських країн намагаються зробити більш пристосованим до ринкової 

економіки. Важливо, що процедура виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями спрощується та стає більш зрозумілою для 

населення, в той же час це сприяє створенню більш кваліфікованої державної 

служби. 

Розглянувши особливості правового регулювання трудових 

правовідносин з державними службовцями деяких країн Європи, доцільно 

проаналізувати механізм призначення на посаду в провідних країнах світу. 

Механізми призначення на посаду в різних країнах відрізняються один від 

одного і мають свої особливості залежно від процесу відбору державних 
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службовців на посади, процесу призначення на посади, політичного ладу 

держави, її політичної спрямованості та інших факторів.  

Найбільш типовим інструментом прийняття до вищого корпусу 

державної служби, який характерний для кар’єрної та змішаної моделей, є 

укладення з вищими державними службовцями контрактів на визначений 

термін, який може бути продовжений за результатами діяльності (так звані 

fixed – term performace contracts – Бельгія, Мальта, Великобританія, 

Нідерланди), або прийняття кандидатів з-поза меж державної служби на 

певні посади, які відносять до вищого корпусу ( Австрія, Італія, Ірландія, 

Португалія, Румунія, Іспанія) [171, с. 3]. Контрактна модель виступає 

характерною ознакою механізму призначення на посаду. Зауважимо, що на 

даний момент, розглядаючи таку модель виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями, європейська практика прийшла 

до висновку, що строкові контракти потрібно застосовувати лише у певних 

випадках або на певний строк для відповідних категорій державних 

службовців. Світовий досвід йде таким шляхом, щоб оптимізувати витрату 

коштів на підготовку державного службовця і зробити його працю більш 

захищеною. Тому більшість науковців на даний момент критикують 

контракти з державними службовцями, укладені на певний термін. 

Зазвичай період призначення державних службовців на посаду 

відрізняється в залежності від країни. Призначення на постійній основі 

застосовується в таких країнах: Австрія, Болгарія, Угорщина, Латвія, 

Польща, Румунія, США, Канада та інші. Доречно зауважити, що в деяких з 

наведених країн можуть застосовуватися строкові контракти для певних 

категорій державних службовців або у випадках, коли законодавство 

передбачає відповідний термін призначення державного службовця на певній 

посаді. Так, фіксований термін призначення державних службовців 

застосовується в Бельгії, Данії, Франції, Нідерландах, Португалії та інших 

країнах.  
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Особливістю моделі правового регулювання трудових правовідносин з 

державними службовцями є те, що у разі неможливості продовження терміну 

чи переведення особи на іншу посаду (відповідно до законодавства країни) 

особа повинна проходити конкурс на заміщення вакантних посад у вищому 

корпусі державної влади. У таких країнах як Нідерланди та Польща після 

закінчення фіксованого контракту вищі державні службовці залишаються в 

кадровому резерві кандидатів на вищі посади державних службовців [172,                  

с. 3].  

У деяких країнах Європи запроваджено спеціальну процедуру відбору 

кандидатів на державну службу. Однією з таких країни є Угорщина, де на 

вищі посади призначення здійснюють виключно на основі управлінських 

вмінь і практичного досвіду роботи кандидатів, без жодних обов’язкових 

вимог щодо необхідності попереднього досвіду роботи на державній службі. 

Професійний досвід, отриманий поза межами державної служби, також 

беруть до уваги при процедурі набору до вищого корпусу в таких країнах як 

Данія, Естонія, Латвія, Нідерланди, Польща, Португалія, Швеція тощо [27,                     

с. 4]. 

Важливо, що система добору кадрів розділяється на дві частини –  

централізовану та децентралізовану. До країн із централізованим процесом 

добору можна віднести Францію, Італію та Іспанію, децентралізований 

процес добору кадрів застосовується в Канаді, США, Нідерландах, Фінляндії, 

Бельгії, Великобританії. 

Зауважимо, що країни, які обрали централізований підхід, 

запроваджують централізоване проведення конкурсу до вищого корпусу 

державних службовців і централізоване підвищення кваліфікації або відразу 

після отримання диплому про вищу освіту, або протягом перших років 

перебування на службі шляхом визначення «потенційних» кандидатів [27,              

с. 4]. 

Децентралізований підхід дозволяє окремому міністерству здійснювати 

набір на певні посади (зазвичай, починаючи з посади директора 
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департаменту) до вищого корпусу державної служби. Однак останнім часом 

спостерігається тенденція до запровадження певного ступеня централізації у 

країнах, де застосовують децентралізовану процедуру набору до вищого 

корпусу державної служби. Елементи централізованого підходу включають: 

визначення обов’язкових критеріїв відбору на центральному рівні, механізм 

призначення на посади на центральному рівні, інколи навіть здійснення 

нагляду за процесом набору до вищого корпусу державної служби. До таких 

країн відносять Нідерланди та Великобританію [171, с. 5]. Зазначені новели 

правового регулювання в децентралізованій системі добору кадрів на 

державну службу зумовлюються особливістю державного устрою, 

законодавства та історичними передумовами. На нашу думку, такі 

особливості також можна розглядати як один з методів боротьби з корупцією 

та дотримання основних принципів, на яких базується державна служба. 

Вважаємо, такий підхід достатньо конструктивним та раціональним для 

використання. 

Конкурсна процедура у Франції вже протягом тривалого часу 

регламентується такими актами як Ордонанс про державну службу від 04 

лютого 1959 року та Загальний статут публічної служби від 1946 року [173,  

с. 81].  

Набір службовців здійснюється такими способами: шляхом проведення 

конкурсу для кандидатів, які мають певні дипломи або можуть підтвердити 

факт закінчення певних курсів навчання; за допомогою конкурсів, до участі в 

яких допускаються службовці, а також, на передбачених у спеціальних 

положеннях умовах, агенти держави, військовослужбовці, судові чиновники 

й агенти територіальних об’єднань та публічних установ, які перебувають на 

дійсній службі, у відрядженні, у відпустці по догляду за дитиною або на 

строковій військовій службі, а також кандидати, які працюють у 

міжнародних міжурядових організаціях [174, с. 130]. Таким чином, умови 

доступу та порядок проведення конкурсної процедури у Франції різняться в 

залежності від категорії посади, на яку претендує особа, а також 
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особливостей правового статусу кандидатів на відповідну посаду. Такий 

підхід обумовлений наданням підвищених соціально-трудових гарантій 

деяким категоріям громадян. 

Пропонуємо також більш повно розглянути досвід Бельгії в 

регулюванні виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями. Призначення державних службовців тут відбувається із 

застосуванням змішаного підходу (державні службовці можуть призначатися 

як безстроково, так і на відповідний термін, передбачений контрактом).  

Наприклад, на рівні 1 (посада голови (Chairman of the Board)) 

«адміністративні» критерії призначення, такі як професійні заслуги та 

практичні навички, поєднуються з кінцевим політичним рішенням щодо 

призначення. Зазвичай, за проведення першої адміністративної процедури 

призначення відповідає SELOR – орган, який здійснює підготовку короткого 

списку найбільш прийнятних (для призначення) осіб, на основі якого 

відповідний міністр здійснює політичний вибір. Потрібно також відзначити, 

що Федеральний орган відбору та набору в державному управлінні (SELOR) 

при формуванні короткого списку осіб використовує рекомендації 

спеціальної ради, яка складається з вищих державних службовців, фахівців з 

питань управління персоналом, а також експертів з приватного та 

державного секторів [175, с. 6].  

Так процедура конкурсного відбору кандидатів складається з чотирьох 

етапів:  

1) попередній відбір. Дана процедура проводиться на основі 

наданих кандидатами документів, вона спрямована на те, щоб вияснити чи 

відповідає кандидат критеріям відбору; 

2) комп’ютеризований тест. Дана процедура спрямована на виявлення 

персональних якостей кандидата стосовно відповідності його вакантній 

посаді. На нашу думку, така процедура являє собою своєрідний 

психологічний тест придатності особи до зайняття посад на державній 

службі; 
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3) усний екзамен. Передбачається відповідь на питання відповідного 

білету стосовно спрямованості та профілю обраної посади; 

4) рейтингування кандидатів. Оцінювання кандидатів відповідно до 

результатів всіх попередніх етапів конкурсу.  

На основі складеного, згідно з процедурою конкурсного відбору 

кандидатів рейтингу, відповідним міністром проводиться співбесіда з 

кандидатами різних груп (тобто кандидатів, які пройшли конкурс найкраще, 

зараховують до групи А,  тих, хто має дещо  гірші показники – до групи В, 

менш здібні зараховуються до групи С та не придатні до державної служби – 

до групи Д). Так, міністр не обов’язково повинен обрати кандидата з групи 

А, вибір кандидата на вакантну посаду покладається на певного міністра, 

який обирає особу за результатами співбесіди (зазвичай кандидат обирається 

з групи А чи В) [175, с. 85]. 

На нашу думку, така процедура конкурсного відбору є не достатньо 

врегульованою, так як рішення щодо призначення особи на вакантну посаду 

прямо залежить від однієї людини і може бути політизованим або 

корумпованим. Доцільно, на наш погляд, обирати кандидата на вакантну 

посаду спеціально створеним чи постійно діючим колегіальним органом. 

Вважаємо, що такий метод відбору кандидатів на державну службу є більш 

виваженим та обґрунтованим, тобто таким, що відображає принципи  

рівності і відкритості конкурсного відбору державних службовців, та 

спрямований на відбір кращого з кандидатів. 

Отже, на основі проведеного аналізу можна стверджувати, що досвід 

правового регулювання виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями в світі ґрунтується на конкурсному заміщенні посад державних 

службовців. Також варто констатувати, що найефективнішим способом 

підбору кандидатів на вакантні посади в органах державної влади є конкурс.  

Так, науковці виділяють дві яскраво виражені системи державної 

служби: кар’єрна(Франція, Австрія, Італія, Іспанія та інші) та позиційна  

(США, Канада, Великобританія та інші). 
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З цього приводу конструктивною вважаємо думку С.М. Терницького, 

що система кар’єри ґрунтується на специфічності статусу службовців, 

наділених особливими можливостями, які присвячують усе своє життя 

професійній службі в державному органі [107, с. 11]. Підтримуємо сказане 

науковцем, а також вважаємо за потрібне відзначити, що в такій системі 

використання конкурсного добору кадрів найчастіше застосовується лише 

при прийнятті на найнижчі посади державних службовців у системі органів 

державної влади. Подальше просування по службі здійснюється за рахунок 

призначення, переведення, підвищення чи виборів. Особливостями такої 

системи можна виділити: велику професійність державного службовця, 

безстрокове призначення на посаду (крім посад, на яких законодавчо 

закріплено термін перебування державного службовця, найчастіше це 

політичні посади), кар’єрне зростання проходить у середині служби 

(державний службовець для просування по службі не повинен проходити 

конкурси та іспити), цілеспрямоване кадрове навчання (передбачається 

підвищення кваліфікації кадрів державної служби в певній спрямованості за 

рахунок держави). Недоліком такої системи можна вважати певну 

недостатню прозорість процедури виникнення трудових правовідносин. 

Особливістю системи відкритої державної служби є те, що державний 

службовець здійснює свої повноваження не лише в рамках одного 

державного органу, він здатен переміщуватись та міняти органи державної 

влади. Для такої системи характерним є укладання контракту з державними 

службовцями та передбачення індивідуальної кількості додаткових обставин, 

конкурсний відбір при прийомі та просуванні по службі, високий рівень 

обслуговування та професіоналізму [107, с. 11]. До недоліків такої системи 

можна віднести доволі значну нестабільність перебування на державній 

службі (при зміні місця роботи особі не гарантується прийняття її на нову до 

органів державної влади, якщо вона не пройшла конкурсний відбір), менша 

соціальна захищеність державних службовців. 
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Таким чином, з урахуванням зарубіжного досвіду у сфері правового 

регулювання умов, підстав та процедури виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями можна запропонувати наступні 

шляхи його застосування в законодавстві України: 1) поступова 

трансформація назви «державна служба» на «публічну службу». Відповідно, 

розширення посад, які підпадатимуть під дію закону та на яких 

поширюватимуться спеціальні вимоги для вступу на публічну службу, і 

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

пошти, державних банків, 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 на визначення психотипу особистості, її особистих, морально-

етичних якостей; 4) диференційований підхід щодо 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. 

Розглянувши матеріал даного підрозділу, можемо зауважити, що 

правове регулювання виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями достатньо складне та специфічне правове явище. Так, на 

зазначені правовідносини впливає великий ряд факторів та обставин, які 

формують особливості виникнення даного виду трудових правовідносин. 

Доцільно, розглядаючи та застосовуючи міжнародний досвід при 

реформуванні державної служби України, враховувати соціальну, політичну 

та історичну складову суспільства, пристосовуючи реформування до потреб 

соціуму. Так можна стверджувати, що міжнародні тенденції прозорості, 

стабільності, соціальної захищеності та регулювання норм праці державних 

службовців повинні бути впроваджені в Україні для подальшого становлення 

належного кадрового забезпечення державної влади. 
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3.2 Проблеми правового регулювання виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями в Україні та шляхи їх 

вирішення 

 

Проведення адміністративної реформи в Україні супроводжується 

змінами в структурі та організації діяльності державних органів. 

Невід’ємною складовою стратегічних перетворень є наближення 

законодавства України до принципів, які висуває Європейський Союз. Так 

наближення регулювання праці державних службовців до європейських 

стандартів вимагає проведення ряду політичних, економічних та 

організаційних реформ. Уклавши та ратифікувавши «Угоду про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами» від 16.09.2014 № 1678-VII 

[176], Україна не лише зобов’язалася реформувати законодавство відповідно 

до європейських принципів, а й отримала інструменти для втілення таких 

перетворень. Дана Угода передбачає проведення масштабних структурних та 

інституціональних перетворень та дотримання жорстких термінів її 

виконання. Істотно, що такі перетворення не можуть не впливати на 

виникнення трудових правовідносин з особами, які в них вступають. Таким 

чином, виникає необхідність у розробці конкретних рекомендацій щодо 

удосконалення положень національного законодавства, що регламентує 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями. Однак слід 

чітко визначити наявні недоліки та прогалини законодавства в досліджуваній 

сфері. 

Комплексні зміни законодавства та послідовні кроки його 

впровадження визначені Стратегією реформування державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування в Україні до 2017 року. Цей 

нормативний акт визначає проблеми державної служби, які потребують 

розв’язання, мету, шляхи реалізації, індикатори реформи державної служби 

та служби в органах місцевого самоврядування, та містить комплекс 



159 

 

першочергових завдань і заходів, спрямованих на забезпечення розвитку 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування [177]. 

Відзначимо, що наведений нормативний акт враховує основні положення 

Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленої Указом Президента 

України від 12.01.2015 № 5 [178]; Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України, схваленої постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-

VIII [179]; та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України 

від 16.09.2014 № 1678 -VII [176].  

Стратегія сталого розвитку «Україна -2020» передбачає реформування 

в таких сферах, які цікавлять нас в контексті дисертаційного дослідження, як: 

реформа державної служби та оптимізація системи державних органів; 

реформа державного фінансового контролю та бюджетних відносин; судова 

влада; реформа правоохоронних органів; децентралізація та реформа 

державного управління; реформа виборчого законодавства. Зазначеним 

нормативним актом визначаються основні напрями реформування державної 

політики. Так, наприклад, «реформування правоохоронної системи 

передбачає створення прозорої системи конкурсного добору осіб на посади, 

створення системи атестації персоналу органів правопорядку, зміни підходів 

до підготовки працівників…» [178], тоді як децентралізація державного 

управління передбачає «… відхід від централізованої моделі управління в 

державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова 

ефективної системи територіальних організацій влади в України, реалізація 

положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів 

субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого 

самоврядування» [178], а також інші реформи.  

Програма діяльності Кабінету Міністрів України також регламентує 

ряд положень, що стосуються кадрового забезпечення державної влади. Так, 

постанова «Про програму діяльності Кабінету Міністрів України» від 
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11.12.2014 № 26-VIII передбачає процедуру оновлення державних кадрів за 

допомогою розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону 

України «Про державну службу», конкурсного відбору на новій основі, 

запровадження персональної відповідальності державних службовців, 

забезпечення виконання Закону України «Про очищення влади» [179].  

Відповідно, зміни державного устрою, які плануються, не можуть не 

відобразитися на правовому регулюванні трудових правовідносин з 

державними службовцями. Суттєво, що Стратегія реформування державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 

2017 року, ґрунтуючись на зазначених вище нормативних актах, повинна 

окреслювати коло проблем, які стосуються організації роботи державних 

службовців та мати способи їх реалізації. Так, зазначена Стратегія визначає  

наступне коло проблем, що стосуються трудових правовідносин з 

державними службовцями: конкурсний відбір (проблеми відкритості 

конкурсного відбору на усі посади державної служби), визначення вимог до 

посад державної служби та служби місцевого самоврядування, кардинальне 

оновлення змісту діяльності кадрових служб державних органів та органів 

місцевого самоврядування, посилення їх ролі в управлінні персоналом 

відповідного органу, удосконалення системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, налагодження тісного взаємозв’язку наукових досліджень з 

практичними потребами державних органів та органів місцевого 

самоврядування [177]. Доцільно, що зазначеними вище проблемами є ті 

проблеми, які потребують негайного вирішення. Створення прозорих та 

доступних умов проведення конкурсу, на нашу думку, – одне з ключових 

питань, які повинна вирішити держава. Розглянувши процедуру проведення 

конкурсу та сферу його застосування в Україні та країнах світу, відзначимо, 

що конкурсна основа вступу на державну службу вважається 

найдемократичнішою та найбільш дієвою на даний момент. Реалізація 

принципів, на яких ґрунтується проведення конкурсу, істотно покращить 
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процедуру конкурсного відбору та позитивним чином сприятиме 

формуванню кадрового потенціалу державних службовців. Визначення 

вимог до посад державної служби та служби місцевого самоврядування дасть 

можливість окреслення виключного кола повноважень державного 

службовця та уникнення колізій у системі підпорядкування державних 

службовців. Оновлення змісту діяльності кадрових служб вже давно 

потребує вирішення, а підвищення ролі кадрового забезпечення – істотного 

реформування. Підготовка державних службовців – важливий аспект 

реформування системи державної служби, який дає можливість формування 

гідного кадрового потенціалу. Істотно, що однією з нагальних проблем, які 

вже давно висвітлювались у науковій літературі, є недостатня співпраця 

органів державної влади та наукового сектора держави. Так, наукові 

дослідження, що проводяться в державі, повинні бути спрямовані на 

задоволення потреб суспільства та реалізацію державних потреб. 

Розглянувши наведені вище нормативні акти, відзначимо, що в цілому 

вони показують проблеми, які потребують вирішення, але не містять 

положень, які б чітко регламентували процедуру вирішення даних проблем. 

На нашу думку, законодавцем повинні бути сформовані нормативні акти, які 

б забезпечували реалізацію поставлених цілей. 

Отже, вважаємо, що 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 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: потреба в 

удосконаленні визначення вимог до посад державної служби та служби 
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місцевого самоврядування, недостатність гарантій політичної нейтральності 

державної служби, зокрема відсутність у законодавстві чіткого розмежування 

посад на політичні та адміністративні; 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, створення 

конкурентоспроможного рівня оплати праці, запровадження новітніх систем 

управління персоналом.  

Таким чином, пропонуємо розглянути способи вирішення поставлених 

проблем правового регулювання виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями, які визначені нормативними актами України. 

Забезпечення формування якісного кадрового складу державної служби 

повинно розпочинатися із запровадження ефективної системи підготовки 

майбутніх державних службовців.  

З цього приводу Р.А. Науменко вказує на необхідність розробки нового 

змісту і державних стандартів професійного навчання, що відповідає 

перспективам розвитку державного управління та державної служби, 

держави й суспільства в цілому, створення ефективної системи формування і 

розподілу державного замовлення з підготовки державних службовців в 

освітній галузі «Державне управління». Крім того, науковець пропонує 

збільшити обсяги державного замовлення на професійне навчання державних 

службовців з урахуванням спеціалізації, зокрема з аналізу політики 

управління трансформаційними процесами [180, с. 19]. Пропозиція науковця, 

безумовно, заслуговує схвальної оцінки, оскільки необхідно погодитись з 

тим, що наразі назріла необхідність у реформуванні системи вищої освіти, в 

тому числі у сфері підготовки кадрів для галузі державного управління. 

В.В. Шутович наголошує на необхідності забезпечення відповідності 

навчальних програм вищих навчальних закладів реальним практичним 

потребам органів державної влади, що здійснюватимуть відповідне 
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працевлаштування. Для вирішення цієї проблеми відповідним суб’єктам 

необхідно попередньо узгодити такі програми, а потім затвердити їх на 

нормативному рівні. На думку науковця, це призвело б до реальної співпраці 

та взаємодії між органами державної влади та вищих навчальних закладів. 

Також В.В. Шутович пропонує впровадження норми, яка б зобов’язувала 

органи державної влади встановлювати мінімальні кількісні квоти на 

працевлаштування випускників державних вищих навчальних закладів, що 

отримали спеціальність з державного управління за державним замовленням, 

це якісно змінило б рівень гарантій з працевлаштування при здійсненні 

підготовки кадрів у державному управлінні [181, с. 86-87]. Такий захід 

виступатиме своєрідною гарантією працевлаштування молодих спеціалістів у 

сфері державного управління. 

Важливим аспектом в контексті налагодження тісного взаємозв’язку 

наукових досліджень з практичними потребами державних органів та органів 

місцевого самоврядування вважаємо наукову комунікацію. Під філософським 

поняттям «наукова комунікація» слід розуміти соціальний процес, який 

відображає суспільну структуру й виконує в ній об’єднувальну функцію. 

Вона являє собою функціональну підсистему в рамках системи руху наукової 

інформації для отримання нових знань, співавторство, передачу одержаної 

інформації іншим спеціалістам, популяризацію, практичне використання 

знань [182, с. 418-420]. Під науковою комунікацією пропонуємо розуміти не 

лише науковий діалог між вченими та наукову дискусію. На нашу думку, 

дане поняття слід розуміти як систему обміну знань між практичною та 

теоретичною частинами державного реформування. Тісна співпраця 

науковців та практиків дасть можливість розглядати більш об’єктивно 

питання реформування державної служби та виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями. З цього приводу підтримуємо 

думку Л.А. Литвинової, що наукова комунікація з’являється тоді, коли 

виникає потреба в більш оперативному обміні науковою інформацією та 

коли є відповідні технічні можливості для реалізації цього обміну [183, с. 27].  
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Ми також вважаємо, що удосконалення системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування повинно бути спрямоване на 

посилення ролі стажування в органах державної влади. Так, першочерговими 

для розв’язання вважаємо проблеми недостатньої співпраці державного 

органу (в особі керівника стажування) та стажиста. На практиці часто з 

недостатньою відповідальністю ставляться до своєчасного виконання 

індивідуального плану стажування, належного його оформлення та надання 

мотивувальних висновків керівником державного органу та керівником 

стажування. Важливо, щоб у співпраці був заінтересований не лише стажист, 

а й особа, яка є керівником стажування. Так, для підвищення ролі стажування 

в системі удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців необхідно встановити додаткову систему 

надбавок до окладу державного службовця, який є керівником стажування. 

Доцільно підвищити відповідальність стосовно виконання індивідуального 

плану стажиста та проходження стажування, така відповідальність повинна 

покладатися не лише на особу, яка проходить стажування, а й на її керівника. 

Істотно, що для посилення ролі стажування на державній службі потрібно 

запровадити систему контролю за проходженням стажування не лише в 

рамках державного органу, а й за допомогою Національного агентства 

України з питань державної служби. 

Важливим чинником підвищення ефективності правого регулювання 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями є 

підвищення вимог до кандидатів на посади в державній службі, а головне – 

запровадження механізму їх перевірки. 

Так, Г.Л. Рябцев пропонує: 1) заборонити призначення на керівні 

адміністративні посади осіб, які не мають досвіду роботи на державній 

службі та освіти в галузі державного управління; 2) запровадити обов’язкове 

підвищення кваліфікації новопризначених керівників органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, керівників державних 
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підприємств, установ та організацій, а також відповідного кадрового резерву;  

3) поновити тренінгові програми із підвищення професійної спроможності 

державних службовців, зокрема тих, які прийняли присягу в 2010-2014 роках 

[184, с. 8]. 

Цікавою видається пропозиція С.Д. Дубенка. Науковець пропонує 

доповнити правове регулювання щодо відносин у сфері державної служби 

положенням про інститут професійних державних службовців, який 

побудовано на принципах компетентності, здібності службовців виконувати 

покладені на них функції, вірності службовому обов’язку [185, с. 23]. 

На нашу думку, викладені проблеми правового регулювання 

виникнення трудових правовідносин з державними службовцями не є 

вичерпними. Зазначені нормативні акти не охоплюють всієї повноти сфери 

державної служби. Так, доцільно розглянути та реалізувати на практиці 

основні з них. Вважаємо, що цей перелік повинен бути доповнений 

наступними проблемами, які потребують невідкладного вирішення:                      

1) гарантування політичної нейтральності державної служби шляхом 

розмежування посад на політичні та адміністративні; 2) забезпечення рівного 

доступу громадян до державної служби; 3) створення 

конкурентоспроможного рівня оплати праці;  4)    запровадження новітніх 

систем управління персоналом. 

Політична нейтральність державних службовців – дуже важливий 

аспект при виникненні трудових правовідносин. Відзначимо, що деякі 

категорії посадовців сприймають поняття політичної нейтральності 

працівників органів державної влади як обмеження своїх конституційних 

прав. Так, ст. 36 Конституції України передбачає, що громадяни України 

мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські 

організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення 

політичних інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в 

інтересах національної безпеки та громадського порядку [35]. Зазначимо, що 

політична нейтральність не перешкоджає громадянам захищати свої інтереси 
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іншими способами. Важливо, що наведена стаття також регламентує 

можливість встановлення обмеження для певних категорій осіб. Такі 

обмеження на даний момент стосуються суддів, прокурорів, поліцейських, 

військових та деяких інших категорій державних службовців, не викликаючи 

обурення в суспільстві та у осіб, які займають дані посади. Отже, важливим 

аспектом розв’язання такої проблеми є  поділ державних службовців на дві 

категорії: політичні та адміністративні. Зрозуміло, що наукове та законодавче 

розмежування таких посад не забезпечить належного вирішення даної 

проблеми. На нашу думку, її сутність полягає в тому, що кожен новий уряд 

починає політизувати державних службовців у своїх цілях. Саме викорінення 

такого принципу діяльності у вищих органах державної влади може змінити 

ситуацію. В такому випадку розподіл посад буде доцільним. Аполітичність 

державних службовців виступає важливим елементом реформування 

державної служби, який повинен розглядатися як першочергове завдання для 

реалізації на практиці. Захист державних службовців від політичного впливу 

потрібно розглядати в контексті повного розподілу політичних та 

адміністративних повноважень. Очевидно, що реалізувати розподіл даних 

повноважень у повному обсязі неможливо, але в контексті трудових 

правовідносин ця мета цілком досяжна.  

Розглядаючи політичну нейтральність державних службовців з позиції 

трудового права, можемо стверджувати, що ключовим моментом розподілу 

посад на політичні та адміністративні можна вважати самі підстави 

виникнення трудових правовідносин. Правовідносини, які виникають з 

політичними державними службовцями, ґрунтуються на таких підставах як 

вибори та призначення на посаду, тоді як основною підставою виникнення 

трудових правовідносин з адміністративними державними службовцями слід 

вважати конкурс, призначення на посаду, стажування та перебування в 

кадровому резерві. Відзначимо, що забезпечення політичної нейтральності 

також є одним з елементів прозорості та об’єктивності при проведенні 

конкурсу на заміщення посад державних службовців. 
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Забезпечення рівного доступу громадян до державної служби повинно 

здійснюватись за рахунок рівного доступу до служби в органах державної 

влади та місцевого самоврядування. Ми вважаємо, що найбільш доцільною 

для реалізації даного положення виступає така підстава виникнення трудових 

правовідносин як конкурсний відбір. З цього приводу конструктивною 

вважаємо думку І.П. Лопушинського про те, що для України є обґрунтованим 

запровадження відкритого конкурсного відбору на всі посади державних 

службовців, що має сприяти комплектуванню органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування високопрофесійними фахівцями, 

стимулювати професійне та економічне зростання працюючих державних 

службовців [186, с. 90]. Крім того, істотно поліпшити рівність доступу до 

державної служби можна за допомогою запровадження механізмів дієвої 

підтримки осіб, які мають значний досвід роботи, володіють іноземними 

мовами, а також посилення законодавчих гарантій забезпечення реалізації 

гендерної політики у сфері державної служби, розширення можливостей 

доступу до такої служби молоді, інвалідів, стан здоров’я яких не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків [187, с. 6].  

На нашу думку, суттєво підвищити рівень доступу громадян до 

державної служби могли б і соціальні програми для кандидатів на роботу в 

органах державної влади. Природно, що процес розробки та створення 

нормативної бази повинні бути покладені на Верховну Раду України, тоді як 

визначення особливостей її функціонування доцільно покласти на органи 

державної влади на місцях для актуальної регламентації  умов та методів 

проходження. При реалізації такої програми важливо, щоб особи, які 

найкращім чином проявили себе, могли бути рекомендовані до кадрового 

резерву чи автоматично зараховувались до проходження конкурсних 

процедур (за їх згоди та надання, передбачених законодавством, відомостей і 

документів). 

Реформування потребує і процедура конкурсного відбору. Відзначимо, 

що конкурс на заміщення посад державних службовців повинен проводитись 
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за участі Національного агентства України з питань державної служби. 

Зазначений орган повинен здійснювати безпосередній контроль за 

дотриманням процедури проведення конкурсу та її прозорості. У свою чергу, 

конкурсну комісію, на нашу думку, необхідно формувати з представників 

державного органу, в якому проводиться конкурс, а кадрова служба даного 

органу повинна відігравати ключову роль в організації конкурсу. В той же 

час, важливо, щоб ключову роль у призначенні особи, яка пройшла 

конкурсний відбір, покладалася не на керівника державного органу, а на 

конкурсну комісію. Пропонуємо роль керівника державного органу щодо 

призначення особи на посаду державного службовця за конкурсом зробити 

формальною. Інакше кажучи, він не повинен приймати рішення стосовно 

кандидата одноособово, а лише урочисто оголошувати його призначення, вся 

повнота прав щодо призначення кандидата на державну посаду повинна 

належати конкурсній комісії.  

Деякі науковці пропонують доповнити структуру конкурсної 

процедури комп’ютерним тестуванням. Наприклад, А.О. Трошан вважає, що 

перевагами тестування є його економічність, а також те, що більшість тестів 

дають змогу виявити не лише певні якості й здібності працівника, але й 

визначити їх кількісно. Тести використовуються для визначення ділових, 

професійних і психологічних якостей працівників та дають змогу визначити 

стиль управління претендента, його критичне ставлення до себе, здатність до 

ініціативи, пошуку нових шляхів тощо. Науковець пропонує створити 

незалежний Центр оцінювання державних службовців, до складу якого 

будуть залучатись провідні вчені, громадські та політичні діячі. Оцінювання 

буде здійснюватись анонімно і тільки у підсумку кандидат отримує висновок. 

Окрім того, методи відбору повинні бути індивідуальними залежно від типу 

посади державної служби, виконуваних функціональних обов’язків тощо 

[188]. Дана пропозиція видається досить конструктивною. Однак для її 

втілення необхідно розробити чіткі вимоги-критерії та визначити рівень, 

якому мають відповідати показники тестування. 
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Визначення вимог до посад державних службовців позитивно 

позначиться не лише на окресленні кола повноважень державного 

службовця, який обіймає відповідну посаду, воно дасть змогу більш детально 

підходити до формування кадрового складу державної служби. Важливо, що 

такі вимоги повинні бути регламентовані в посадових інструкціях державних 

службовців відповідно до кожної посади, яка обіймається. Так, чітка 

регламентація повноважень дасть можливість належного регулювання 

оплати праці державного службовця та присвоєння рангів державному 

службовцю Природно, що з підвищенням вимог, які висуваються до 

державного службовця, повинен збільшуватись і його посадовий оклад.  

Створення конкурентоспроможного рівня оплати праці потрібно 

розглядати не просто як один з елементів популяризації державної служби, а 

як основний засіб її реформування. Підвищення заробітної плати виступає 

важливим чинником для якісного виконання своїх функцій державними 

службовцями. В юридичній науці неодноразово наголошувалося на 

підвищенні вимог до претендентів на посади державних службовців. 

Видається цілком справедливим, що підвищення вимог до особи стосовно її 

кваліфікації тягне за собою підвищення оплати праці. Так, у національному 

законодавстві давно вже існує колізія щодо оплати праці державних 

службовців. Її основним змістом є те, що велика кількість посадових окладів 

державних службовців встановлені на рівні мінімальної заробітної плати. 

Так, ст. 3 Закону України «Про оплату праці» 1995 року регламентує, що 

мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної 

плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися 

оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці 

(обсяг робіт) [133]. Таким чином, хоча наведене поняття некваліфікованої 

праці і не міститься в законодавстві, все  ж можна зробити висновок, що до 

такої відноситься робота, яка не потребує спеціальних навичок та здібностей. 

Тому посадовий оклад державного службовця на рівні мінімальної заробітної 

платні не лише не популяризує державну службу для громадян, роблячи її  
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неконкурентоспроможною, а й прямо суперечить нормі Закону. Отже, для 

того, щоб створити високопрофесійну державну службу та почати боротися з 

корупцією в органах державної влади, в першу чергу, слід підвищити 

державним службовцям зарплати. Так, малі посадові оклади державних 

службовців істотно впливають на збільшення корупції, нехтування нормами 

законодавства, недбале ставлення до покладених на особу обов’язків. 

Вважаємо, що неможливо поєднувати вимогу високої професійності 

державної служби з неконкурентоспроможним рівнем оплати праці. Проте 

при цьому слід зауважити, що удосконалення повинно зазнати не лише 

регулювання рівня оплати праці. Так, на нашу думку, система житлового, 

пенсійного, медичного та інших видів соціального забезпечення повинна 

гарантувати державним службовцям гідний рівень життя з метою 

підвищення мотивації до роботи державних службовців, підвищення 

конкурентоспроможності та привабливості сектору державної служби на 

ринку праці. 

Кардинального оновлення потребує і зміст діяльності кадрових служб 

державних органів та органів місцевого самоврядування, а також посилення 

їх ролі в управлінні персоналом відповідного органу. Ключову роль у даному 

питанні відіграє належне формування кадрового резерву для державної 

служби та посилення його авторитету в системі виникнення трудових 

правовідносин з державними службовцями. Так, для цього потрібно 

переосмислити роль кадрового резерву. Дана категорія осіб повинна 

розглядатися як першочергові претенденти на заміщення посад державних 

службовців не лише у випадках, коли посадова особа не може виконувати 

свої повноваження (у зв’язку з відпусткою, пологами та доглядом за 

дитиною, тимчасовою непрацездатністю тощо), а й при доборі кадрів на 

посади державних службовців. Вважаємо, що для підвищення ролі кадрового 

резерву доцільно запровадити більш тісну співпрацю державних органів та 

кадрового резерву, для цього кадровий резерв повинен бути гнучкішим. Під 

зазначеним поняттям пропонуємо розуміти мобільність особи, яка зарахована 
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до складу кадрового резерву державного органу, тобто, якщо для заміщення 

аналогічної посади (на якій в резерві стоїть особа) в іншому державному 

органі немає кандидата, то за згодою останньої, повинні бути створені умови 

для обіймання цієї посади. 

З цього приводу С.О. Кравченко вказує на доцільність збереження 

інституту кадрового резерву, а для підвищення його дієвості пропонує 

запровадження механізму обов’язкового погодження списку осіб, 

зарахованих до кадрового резерву державного органу, з Національним 

агентством України з питань державної служби або його територіальними 

органами. Це, на думку науковця, підвищить прозорість та об’єктивність 

формування кадрового резерву, унеможливить внесення будь-яких довільних 

змін до нього на власний розсуд державних органів [189, с. 61]. 

Підвищення якості потребує відповідна система управління 

персоналом в державній службі, оскільки вона відіграє важливу роль в 

системі пошуку кваліфікованих кадрів, просуванні їх по службі, підвищенні 

кваліфікації персоналу, ґрунтуючись при цьому на принципах оптимальності 

та гнучкості. Розглядаючи управління персоналом з позиції виникнення 

трудових правовідносин, відзначимо, що значну роль тут відіграють такі 

прийоми як рекрутинг, хедхантинг та скрининг. Важливо, що пошук 

висококваліфікованих працівників для формування належного кадрового 

потенціалу державної служби виступає пріоритетним завданням для України. 

Особливо важливими вважаємо технології підбору та найму працівників, які 

дають змогу знайти компетентних та досвідчених фахівців, що мають 

необхідний досвід роботи та підготовку, необхідні для виконання функцій 

державного службовця. Так, відзначаючи, що управління персоналом є 

важливим елементом виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями, пропонуємо детальніше розглянуті зазначені вище прийоми 

підбору кадрів.  

Під поняттям «рекрутинг» слід розуміти кадрові агентства, які 

здійснюють пошук кваліфікованих фахівців середньої ланки з урахуванням 
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вимог до особистісних та професійних якостей кандидатів, використовуючи 

наявні бази кандидатів і розміщуючи оголошення в засобах масової 

інформації. Хедхантинг передбачає пошук висококваліфікованих фахівців 

вищої ланки з урахуванням особливостей діяльності, вимог до кандидатів, 

робочого середовища, використовуючи прямі методи пошуку. Скрининг – це 

здійснення пошуку за допомогою кадрових агентств необхідного 

допоміжного та обслуговуючого персоналу нижньої ланки, враховуючи 

формальні ознаки: стать, вік, освіту, досвід роботи тощо. Кадрові агентства 

отримують резюме кандидатів і віддають їх замовнику, який сам приймає 

рішення щодо відбору персоналу [190, с. 393]. 

Розглянувши наведені вище методи підбору персоналу, вважаємо, що 

вони в повній мірі можуть бути пристосованими до потреб державної 

служби. Так, повноваження, що стосуються пошуку персоналу, повністю 

повинні покладатися на Національне агентство України з питань державної 

служби, для їх реалізації необхідно створити в ньому відповідний 

структурний підрозділ.  

Слід підкреслити, що більшість наведених методів орієнтовані більше 

на задоволення потреб цивільної сфери управління персоналом, але за 

рахунок проведення деякої їх трансформації вони можуть використовуватися 

державними органами. 

Очевидно, що методи підбору персоналу відіграють велике значення 

для виникнення трудових правовідносин з державними службовцями. Так, 

вважаємо, що ці методи можуть покращити систему підбору кадрів для 

органів державної влади та допомогти у вирішенні таких проблем вступу на 

державну службу як реалізація принципів прозорості, добросовісності та 

створення «здорової» конкуренції серед кандидатів. 

Отже, на підставі проведеного аналізу пропонуємо такі способи 

удосконалення процедури виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями: 1) запровадити обов’язкову участь Національного 

агентства з питань державної служби України при проведенні конкурсних 
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процедур в органах державної влади всіх рівнів; 2) для зниження впливу 

керівника державного органу на відбір кандидатів на посади державних 

службовців за конкурсом запровадити колегіальне обрання переможця 

конкурсною комісією; 3) для збільшення ролі кадрового резерву у процесі 

формування складу працівників державних органів необхідно запровадити 

заміщення резервістом аналогічних посад в державних органах, в яких він не 

стоїть в державному резерві, за умови, що відсутній потрібний кандидат на 

вакансію; 4) з метою підвищення контролю проходження стажування на 

посадах державної служби необхідно запровадити залучення Національного 

агентства України з питань державної служби до перевірки виконання плану 

стажування та надання керівництвом державного органу висновків про 

результати його проведення; 5) для підвищення рівня доступу громадян до 

державної служби пропонується запровадити систему соціальних програм 

для кандидатів на роботу в  органах державної влади; 6) з метою підвищення 

якості управління системою державної служби доцільно запровадити новітні 

технології підбору персоналу, такі як рекрутинг, хедхантинг та скрининг. 

Для цього необхідно: 1) внести зміни та доповнення до Закону України 

«Про державну службу» (щодо конкретизації вимог до особистих якостей, 

здібностей та морально-етичних характеристик особи, щодо уточнення 

повноважень Національного агентства України з питань державної служби у 

сфері контролю за результатами проведення конкурсу, стажування тощо); 

2) актуалізувати положення деяких підзаконних нормативних актів з 

урахуванням запропонованих доповнень: постанов Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців», «Про порядок стажування у 

державних органах» та ін.; 3) розробити та затвердити ряд нових підзаконних 

нормативних актів у сфері регулювання проведення комп’ютерного 

тестування кандидатів на посади державних службовців, методики 

проведення підбору персоналу тощо. 
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Таким чином, підводячи підсумок, хочемо відзначити, що модель 

правового регулювання виникнення трудових правовідносин з державними 

службовцями зазнає трансформації та перетворень не лише на законодавчому 

рівні, а й у внутрішньому спектрі її застосування. Нами було проаналізовано 

проблеми правового регулювання праці державних службовців, які перед 

собою ставить для вирішення держава, та визначено додаткові проблеми, які 

потребують нагального вирішення. Розглядаючи проблеми правового 

регулювання виникнення трудових правовідносин, вважаємо, що 

запропоновані шляхи їх вирішення допоможуть в реалізації поставлених 

завдань та адаптації Національного законодавства до європейських 

стандартів. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. 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 назви «державна 

служба» на «публічну службу»; розширення переліку посад, що 

підпадатимуть під дію закону та 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 для 

визначення психотипу особистості, його особистих, морально-етичних 

якостей; 4) встановити диференційований підхід до визначення вимог до 

кандидатів на посади державної служби – крім загальних вимог щодо 
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громадянства, відсутності судимості та ін., розробити відповідні вимоги до 

особистих якостей, практичних вмінь та навичок кандидатів. 

2. На основі досвіду реформування державної служби в Польщі 

пропонується розробити модель адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, враховуючи всі національні 

особливості правового регулювання виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями в Україні. При цьому обов’язковим повинно бути 

розділення державних службовців на категорії. 

3. Користуючись міжнародним досвідом європейських країн, 

пропонуємо: 1) до надання особі статусу державного службовця передбачити 

проходження нею кваліфікаційних процедур, які підтвердять 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 таких вимог: якщо вік службовця не 

перевищує 32 роки, він може призначатися на посаду лише після 

випробувального терміну, таке випробування допускається лише на 

призначення на нижчі посади державних службовців з отриманням 

відповідного рангу після його проходження. 

4. 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 

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; 4) недосконалість 

конкурсного відбору (проблеми відкритості конкурсного відбору на усі 

посади державної служби); 5) недосконалість діяльності кадрових служб 
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державних органів та органів місцевого самоврядування, необхідність 

посилення їх ролі в управлінні персоналом відповідного органу, створення 

конкурентоспроможного рівня оплати праці, запровадження новітніх систем 

управління персоналом. 

5. 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 при проведенні 

конкурсних процедур в органах державної влади всіх рівнів, при перевірці 

виконання плану стажування та наданні керівництвом державного органу 

висновків про його результати; 2) конкретизувати вимоги до особистих 

якостей, здібностей та морально-етичних характеристик. 

6. 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, що 

відсутній потрібний кандидат на вакансію. 

7. Для підвищення рівня доступу громадян до державної служби 

пропонуємо запровадити систему соціальних програм для кандидатів на 

посади в органах державної влади шляхом розробки відповідних 

нормативних актів у цій сфері. 

8. З метою підвищення якості управління системою державної служби 

доцільно запровадити новітні технології підбору персоналу, такі як 

рекрутинг, хедхантинг та скрининг, шляхом розробки та затвердження 

програми проведення підбору персоналу за допомогою цих методик. 
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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 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.). 
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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 умов, передбачених законодавством, або 
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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 



180 

 

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 

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 
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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 

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 
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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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