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В статі проаналізовано підстави та умови виникнення 
службово-трудових правовідносин за участю державних 
службовців; охарактеризовано особливості виникнення 
службово-трудових правовідносин за участю державних 
службовців.

В статье проанализированы основания и условия возник-
новения служебно-трудовых правоотношений при участии 
государственных служащих; охарактеризованы особенно-
сти возникновения служебно-трудовых правоотношений 
при участии государственных служащих. 

The article has analyzed the reasons and conditions of the 
emergence of the official-labor legal relations with the partici-
pation of the state employees; the peculiarities of the emergence 
of the official-labor legal relations with the participation 
of the state employees have been characterized.
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Службово-трудові правовідносини як специфічний різ-
новид трудових відносин не беруться нізвідки і не зникають 
безпідставно, як власно кажучи і будь-які інші правовід-
носини. Вони мають власні, обумовлені деякими особли-
востями правового статусу державного службовця, умови 
та підстави їх виникнення подальшого протікання, розви-
тку і припинення.

Проблемні питання виникнення, розвитку і припи-
нення правовідносин взагалі та їх окремих різновидів зо-
крема, в тому числі трудових і службово-трудових право-
відносин, у своїх працях аналізували такі дослідники як: 
В. Б. Ісаков, В. І. Прокопенко, О. Ф. Скакун, О. О. Красав-
чиков, М. Г. Александров, О. І. Процевський, М. П. Карпу-
шин, П. Д. Пилипенко, В. С. Венедиктов, Н. Б. Болотіна, 
Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін, В. Г. Ротань, Н. М. Хуто-
рян, В. В. Єрьоменко, О. В. Лавриненко, О. Ю. Оболен-
ський, П. І. Жигалкінта ін...

Однак, незважаючи на значний науковий доробок 
цих та інших правників проблематика особливостей ви-
никнення, розвитку та припинення службово-трудових 
правовідносин за участю державних службовців все ще 
залишається надзвичайно актуальною. Така ситуація по-
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яснюється по-перше тим, що різні аспекти державної 
служби, в тому числі службово-трудові відносини, які 
складаються та функціонують у її межах, довгий час ви-
вчалися переважно правниками-адміністративістами, тоб-
то під кутом зору адміністративного права, а по-друге, 
сьогодні в Україні відбуваються адміністративна реформа 
та процес поступового оновлення і вдосконалення тру-
дового законодавства, і саме інститут державної служби 
є одним із тих правових явищ, в межах якого галузі трудо-
вого та адміністративного права тісно пов’язуються, пере-
плітаються та взаємодіють.

Досліджуючи особливості виникнення службово-трудо-
вих правовідносин за участю державних службовців слід 
звернутися до умов та підстав за яких вони стають мож-
ливими та складаються як такі. Під умовами та підставами 
виникнення службово-трудових правовідносин за участю 
державних службовців слід розуміти сукупність юридично 
значущих, тобто передбачених законодавством, явищ, ви-
мог і факторів, за наявності комплексу яких, можуть вини-
кати зазначені правовідносини. 

Хоча умови та підстави виникнення службово-трудових 
відносин за участю державних службовців і являють со-
бою, як зазначав свого часу С. І. Реутов, самостійними пра-
вовими явищами [1, c. 5], що відіграють одну із важливих 
ролей у системі правового регулювання, втім вони є тісно 
пов’язаними один із одним та перебувають у процесі ор-
ганічної взаємодії. В основі і умов, і підстав знаходяться 
юридичні факти. Тож нормативні умови не можуть бути 
реалізовані без настання певних, необхідних юридичних 
фактів. З нашої точки зору, для цілей трудового права під 
юридичним фактом слід розуміти певні конкретні, юри-
дично значущі обставини реальної дійсності з наявністю 
або навпаки – відсутністю яких трудове законодавство, 
а також деякі норми законодавства про державну службу, 
пов’язують виникнення, зміну та (або) припинення тих чи 
інших правових наслідків, зокрема службово-трудових 
правовідносин.

Головною особливістю виникнення, як власне розвитку 
та припинення службово-трудових відносин за участю дер-
жавних службовців є те, що службово-трудові відносини 
існують, так би мовити на стику двох галузей права – тру-
дового та адміністративного, а отже усі процедури та пра-
вовідносини, що їх супроводжують, пов’язані із прийняття 
на державну службу її проходження та припиненням, ре-
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гламентуються нормами як трудового так і адміністратив-
ного законодавства. Тому, враховуючи специфіку трудових 
(функціональних) обов’язків державних службовців, а та-
кож особливості адміністративно-правових методів впли-
ву на суспільні відносини, очевидно, що умови прийняття 
на посади державних службовців і проходження державної 
служби є більш жорстким, порівняно з тими, які передба-
чені Кодексом законів про працю України. У зв’язку із цим 
норми трудового законодавства, зокрема ті, що містяться 
у Кодексі законів про працю України, для врегулювання 
багатьох аспектів службово-трудових правовідносин за 
участю державних службовців виконують роль найбільш 
загальних правових приписів, які конкретизуються та уточ-
нюються у спеціальному адміністративному законодавстві, 
що регулює питання проходження державної служби.

Так, наприклад, стаття 22 Кодексу законів про працю 
України гарантує, що забороняється необґрунтована від-
мова у прийнятті на роботу. Будь-яке пряме або непряме 
обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих пе-
реваг при укладенні, зміні та припиненні трудового догово-
ру залежно від походження, соціального і майнового стану, 
расової та національної приналежності, статі, мови, полі-
тичних поглядів, релігійних переконань, членства у про-
фесійній спілці чи іншому об`єднанні громадян, роду і ха-
рактеру занять, місця проживання не допускається. Вимоги 
щодо віку, рівня освіти, стану здоров`я працівника можуть 
встановлюватись законодавством України [2]. Як видно 
із приведеного, норма має загальний характер і не містить 
конкретних вказівок, стосовно вимог, що пред’являються 
до осіб, які прагнуть реалізувати своє конституційне право 
на працю, в тому числі у сфері державної служби, що га-
рантується статтею 38 Конституції України – «громадяни 
мають право брати участь в управлінні державними спра-
вами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, віль-
но обирати і бути обраними до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. Громадяни користу-
ються рівним правом доступу до державної служби, а та-
кож до служби в органах місцевого самоврядування» [3]. 
У той же час положення статті 22 КЗпП України з метою 
конкретизації вимог до працівників відсилають до інших 
нормативно-правових актів, якими, з урахуванням специфі-
ки досліджуваної нами проблеми, є закони: «Про державну 
службу», «Про міліцію», «Про Службу безпеки України», 
Митний кодекс України та ін. 

Слід відзначити, що умови виникнення службово-
трудових відносин не перелічені у одній статті закону «Про 
державну службу» вони розпорошені по його змісту. Так 
аналіз зазначеного закону дозволяє виокремити 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 поряд-
ку, передбаченому законами України та міжнародними до-
говорами України [4].

– 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, передбаченою Кабінетом 

Міністрів України. Відповідно до норм закону «Про дер-
жавну службу» а також Порядку проведення конкурсу 
на заміщення вакантних посад державних службовців від-
бір на заміщення вакантних посад державних службовців 
третьої – сьомої категорій, крім випадків, коли законами 
України встановлено інший порядок заміщення таких по-
сад, відбувається на конкурсній основі [5]. У зазначеному 
порядку записано, що конкурс на заміщення вакантної по-
сади державного службовця повинен забезпечувати кон-
ституційне право рівного доступу до державної служби 
громадян України. Переведення на рівнозначну або нижчу 
посаду в одному державному органі, а також просування 
по службі державних службовців, які зараховані до кадро-
вого резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійсню-
ватися без конкурсного відбору. Також Постановою КМУ 
від 30 серпня 1995 р. № 694 передбачено, що без конкурс-
ного відбору або стажування можуть також прийматися: 
а) державні службовці на посади: керівників, які згідно 
із законодавством обираються або затверджуються колегі-
альним органом; керівників, які призначаються міністрами, 
керівниками інших центральних органів державної вико-
навчої влади за погодженням з керівниками місцевих ор-
ганів державної виконавчої влади; спеціалістів при перемі-
щенні їх в межах одного державного органу на рівнозначну 
або нижчу посаду з дотриманням вимог законодавства про 
працю; б) державні службовці, які перебували на відповід-
них посадах у державних органах та виконавчих органах 
Рад, у тому числі в тих, що ліквідуються, до новостворених 
органів державної виконавчої влади і місцевого самовря-
дування; в) на державну службу – випускники Української 
Академії державного управління при Президентові України 
та її філіалів у державні органи, які направляли їх на нав-
чання [6]. 

Вважаємо за потрібне відзначити, що окрім проходжен-
ня конкурсу серед умов виникнення службово-трудових 
правовідносин також слід вказати перебування особи 
у кад ровому резерві для державної служби та проходження 
стажування у державних органах. Перше питання регулю-
ється Положенням про формування кадрового резерву для 
державної служби, відповідно до якого кадровий резерв для 
державної служби створюється для заміщення посад дер-
жавних службовців, а також для просування їх по службі. 
Метою, яку переслідує держава формуючи кадровий резерв 
є забезпечення добору працівників, які: мають професійні 
навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях 
і аналітичних здібностях, для прийняття та успішної реалі-
зації управлінських рішень [7]. 

Окрім закону «Про державну службу» умови виникнен-
ня службово-трудових правовідносин, також передбача-
ються іншими спеціальними нормативно-правовими акта-
ми, які регулюють порядок прийняття на окремі різновиди 
державної служби. Наприклад, у статті 570 Митного кодек-
су України закріплені особливості виникнення службово-
трудових відносин у сфері діяльності митних органів 
та організацій. Зокрема у ній встановлено, що на службу 
до митних органів та організацій приймаються громадяни 
України, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми ді-
ловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом 
здоров’я виконувати завдання, покладені на митну службу 
України. З прийняттям на службу може бути встановлено 
випробування строком від двох до шести місяців. При-
йняття на службу до митних органів України здійснюється 
на конкурсній основі, якщо інше не передбачено законом. 
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На службу до митних органів, організацій не можуть бути 
прийняті особи, визнані в установленому порядку недієз-
датними або обмеженими у дієздатності, особи, які мають 
судимість за вчинення умисного злочину, а також особи, 
які протягом року, що передував їх зверненню до митного 
органу, організації з приводу працевлаштування, притягу-
валися до адміністративної відповідальності за вчинення 
корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних 
з корупцією [8]. 

Важливу роль у визначенні умов виникнення службово-
трудових правовідносин за участю державних службовців 
відіграють спеціальні кваліфікаційно-нормативні доку-
менти, в яких більш детально, порівняно із законами, ви-
значаються критерії професійної придатності, яким має 
відповідати особа, що претендує на заміщення посади 
в державних органах чи органах місцевого самовряду-
вання. Такими кваліфікаційно-нормативними документа-
ми, як правило, є відповідні довідники, як то: «Довідник 
типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад 
державних службовців» [9], «Довідник кваліфікаційних 
характеристик посад посадових осіб та працівників мит-
ної служби України» [10], «Довідник типових професійно-
кваліфікаційних характеристик посад працівників МЗС 
України, представництв МЗС України на території Укра-
їни» [11], «Довідник професійно-кваліфікаційних харак-
теристик типових посад осіб рядового і начальницького 
складу Державної служби спеціального зв`язку та захисту 
інформації України» [12] тощо. 

Так, зокрема у Довіднику типових професійно-квалі-
фікаційних характеристик посад державних службовців 
закріплено, що державний службовець повинен володіти: 
знаннями з Конституції України, законів України «Про 
державну службу» та «Про засади запобігання і про-
тидії корупції», а також законодавства з урахуванням 
специфіки функціональних повноважень відповідного 
державного органу та структурного підрозділу; вмінням 
вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, 
відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію; 
аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем 
менеджменту, технологією адміністративної роботи, 
здатністю продукувати нові ідеї, управлінські рішення, 
соціальні технології. 

Досить цікавим та, на нашу думку, актуальним, є пи-
тання щодо необхідності володіння особою, яка прагне 
вступити на державну службу, державною мовою. У зако-
ні «Про державну службу» про знання державної мови, як 
обов’язкової умови вступу на державну службу нічого не 
сказано, у той же час у Законі України «Про засади держав-
ної мовної політики» закріплено, що посадові та службові 
особи зобов`язані володіти державною мовою, спілкува-
тися нею із відвідувачами (стаття 11) [13]. Положеннями 
Довідника типових професійно-кваліфікаційних харак-
теристик посад державних службовців, також передбаче-
но, що державні службовці повинні досконало володіти 
державною мовою. Отже складається дещо незрозуміла 
ситуація, а саме: з одного боку знання мови є обов’язком 
державного службовця, з іншого законодавством не пе-
редбачено, що незнання державної мови є підставою 
для відмови у прийнятті на державну службу, як доречи 
не зазначено й те, в який строк та у якому обсязі особа, 
що вступила на державну службу, повинна оволодіти 
державною мовою. 

У випадку, коли державні службовці, які за характером 
своєї роботи вирішують питання, пов`язані з формуванням 

та здійсненням міждержавних зв`язків, вони повинні воло-
діти на рівні побутового і професійного спілкування однією 
з іноземних мов. 

Фактичну основу виникнення службово-трудових пра-
вовідносин за участю державних службовців складають 
факт укладання трудового договору, призначення чи об-
рання на вакантну посаду.

У статті 21 КЗпП України встановлено, що трудовий до-
говір є 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 підпри-
ємства, 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 пра-
цю, колективним договором і угодою сторін. Загалом дане 
формулювання поняття трудового договору цілком може 
бути застосоване і до сфери службово-трудових відносин: 
на стороні працівника виступає державний службовець, 
який зобов’язується виконувати обсяг роботи, що відпові-
дає посаді, яку він займає, а роботодавцем є держава в особі 
її тих чи інших органів. Слід також відзначити, що випад-
ки застосування контракту як особливого виду трудового 
договору у сфері державної служби, чітко визначаються 
законодавством. Так, наприклад, законом «Про міліцію» 
передбачено, що громадяни приймаються на службу до мі-
ліції на контрактній основі. Або, скажімо, стаття 10 закону 
«Про службу в органах місцевого самоврядування» містить 
норму, відповідно до якої на час відсутності (відпустки) 
посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім 
виборних посад) для виконання їх повноважень можуть 
прийматися на службу особи за строковим трудовим дого-
вором (контрактом). 

Призначення як підстава виникнення службово-трудо-
вих правовідносин за участю державних службовців пе-
редбачається низкою нормативно-правових актів, зокрема 
Конституцією України, законом «Про державну службу», 
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про 
судоустрій і статус суддів», Кодексом законів про працю 
України та ін. З приводу даної юридичної підстави серед 
правників відбувалися активні дискусій. Справа у тому, 
що ряд адміністративісти [14; 15] відзначали, що акт при-
значення особи на посаду у державному органі є єдиною 
та достатньою підставою для виникнення службово-
трудових правовідносин. Однак на нашу думку більш ґрун-
товною та справедливою є позиція фахівців у галузі трудо-
вого права, яки досліджуючи природу службово-трудових 
правовідносин наголошують, що призначення на посаду 
є частиною складного юридичного факту, і йому передує 
укладення трудового договору. 

Підсумовуючи проаналізований матеріал, можемо 
констатувати, що службово-трудові відносини за участю 
державних службовців, а саме: їх виникнення, розвиток 
та припинення, мають низку особливостей, обумовлених 
тим, що вони регламентуються нормами двох галузей пра-
ва – трудового та адміністративного, при цьому для першої 
основним є диспозитивний метод регулювання, а для дру-
гої навпаки – імперативний. Практика застосування норм 
обох галузей права для регулювання інституту державної 
служби свідчить, що вони співвідносяться як загальне – 
норми трудового права, та спеціальне – адміністративно-
правові норми. 
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теорія модернізації тощо). Позиція автора статті поля-
гає в тому, що соціальна держава виникла в силу комплексу 
причин. 

В статье рассматриваются наиболее признанные тео-
ретические подходы к обоснованию причин происхождения 
социального государства в Западной Европе (в частности, 


