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Переведення державних службовців здійснюється за правилами 
ст. 41 «Переведення державних службовців» Закону України «Про 
державну службу». Частина 1 цієї статті передбачає, що державний 
службовець з урахуванням його професійної підготовки та професій-
ної компетентності може бути переведений без обов’язкового прове-
дення конкурсу: 1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в 
тому самому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в 
іншому населеному пункті), – за рішенням керівника державної служ-
би; 2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державно-
му органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пунк-
ті), – за рішенням керівника державної служби в державному органі, з 
якого переводиться державний службовець, та керівника державної 
служби в державному органі, до якого переводиться державний служ-
бовець. Державний службовець, призначений на посаду без конкурсу, 
не може бути переведений на вищу посаду державної служби без про-
ведення конкурсу. 

Отже, виходячи із вищезазначеного переведення державного 
службовця пов’язується зі зміною його посади на вищу або рівнознач-
ну, або нижчу. Слід звернути увагу на те, що і Кодекс законів про пра-
цю України, і судова практика розуміють під переведенням зміну та-
ких умов трудового договору, як трудова функція (спеціальність, ква-
ліфікація, посада) або/та місце роботи. Так, відповідно до ч. 1 ст. 32 
КЗпП, переведення здійснюється на іншу роботу на тому ж підприєм-
стві, в установі, організації, а також на роботу на інше підприємство, в 
установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємс-
твом, установою, організацією. Пункт 31 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» 
від 06.11.1992 р. № 9 передбачає, що переведенням на іншу роботу 
вважається доручення працівникові роботи, що не відповідає спеціа-
льності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором. 

Виходячи з вищезазначеного стає незрозумілим існування у За-
коні України «Про державну службу» поряд зі ст. 41 «Переведення 
державних службовців» ст. 40 «Просування державного службовця по 
службі» з таким змістом: «1. Просування державного службовця по 
службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шля-
хом зайняття вищої посади за результатами конкурсу відповідно до 

© Лисицька Т. Г., 2017 



Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення, 2017 

336 
 

цього Закону. 2. Просування державного службовця по службі не здій-
снюється протягом строку застосування до нього дисциплінарного 
стягнення». Як можна побачити в цій статті йдеться про зміну посади 
державним службовцем на вищу. Тобто, з наведених вище міркувань, 
просування по службі є нічим іншим, ніж переведенням. За логікою 
законодавця, якщо вже вести мову про просування по службі, тоді 
можна вести мову і про пониження у службі і також передбачити ок-
рему статтю для цього. Але це шлях, на наш погляд, у нікуди. Отже, 
пропонуємо видалити ст. 40 із Закону України «Про державну служ-
бу», а її норми додати у ст. 41 Закону України «Про державну службу». 

Частина 2 ст. 41 Закону України «Про державну службу» передба-
чає необхідність отримання згоди державного службовця на переве-
дення. Це, на наш погляд, правильна норма, яка відповідає ч. 1 ст. 32 
та ч. 1 ст. 33 Кодексу законів про працю України. Разом з тим слід від-
значити, що ч. 2 ст. 33 КЗпП передбачає, що власник або уповноваже-
ний ним орган має право перевести працівника строком до одного 
місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його 
згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я, 
лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епіде-
мій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які став-
лять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві 
умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж 
середній заробіток за попередньою роботою. 

Стаття 41 Закону України «Про державну службу» не містить но-
рму аналогічну останній, а отже, такий режим тимчасових переведень 
не застосовується до державних службовців. Ми вважаємо це не зо-
всім правильно, оскільки за родом своєї діяльності державні службов-
ці стикаються з необхідністю взяття участі у заходах з відвернення 
або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробни-
чих аварій, інших обставин, які ставлять або можуть поставити під 
загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, а отже, існує необ-
хідність законодавчого врегулювання тимчасового переведення дер-
жавного службовця без його згоди у вищезазначених екстраординар-
них випадках. 


