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Демократичні зміни в житті українського суспільства та 
держави, які спостерігаються в останній час, та орієнтація зовніш-
ньої політики нашої держави на європейські цінності свідчить про 
створення об’єктивних передумов для розширення трудових прав 
найманих працівників і подальшого вдосконалення юридичних 
гарантій їх захисту та охорони. 

Професійні службовці належать до певної групи населення −	
осіб найманої праці, зайнятих у сфері управління «виробництвом» 
управлінських рішень та їх реалізацією в порядку службових за-
вдань. Професійну службу можна диференціювати за ознакою її 
організації  та порядком проходження на державну та службу в 
недержавних структурах.  

Правовою основою діяльності державних службовців в 
Україні є Закон України «Про державну службу»1 від 10 грудня 
2015 року, який набрав чинності з 1 травня 2016 року, в якому ви-
значається правовий статус, походження, питання службової 
кар’єри, припинення статусу та матеріальне забезпечення служ-
бовців. Крім цього Закону, діяльність державних службовців рег-
ламентують і інші законодавчі акти, наприклад Кодекс законів 
про працю України (далі −	 КЗпП України), Закон України «Про 
прокуратуру»  та ін. 

Державний службовець як особа користується тими ж кон-
ституційними та трудовими правами, що і наймані працівники, з 
урахуванням особливостей, визначених законодавством.  

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про державну службу» 
державна служба −	 це публічна, професійна, політично неупере-
джена діяльність із практичного виконання завдань і функцій 

                                                                                                        
права. Див. Войтинский И. С. Понятие трудового права. Вопросы труда. 
1923. Июль –  август, № 7 –  8.  С. 51. 

1 Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII 
// Відомості Верховної Ради України. 2016.  – № 4. Ст. 43. 
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держави, зокрема щодо: 1) аналізу державної політики на загаль-
нодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки 
пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та 
проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, 
проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів 
міжнародних договорів; 2) забезпечення реалізації державної по-
літики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних 
програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів; 
3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних 
послуг; 4) здійснення державного нагляду та контролю за дотри-
манням законодавства; 5) управління державними фінансовими 
ресурсами, майном та контролю за їх використанням; 6) управлін-
ня персоналом державних органів; 7) реалізації інших повнова-
жень державного органу, визначених законодавством1. 

Тобто державна служба в Україні визначається як професій-
на 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.  

З цього визначення можна виділити основні відмінності 
службової діяльності державних службовців від працівників інших 
підприємств, установ і організацій. По-перше, спрямованість дія-
льності на виконання завдань і функцій держави; по-друге, оплата 
праці за рахунок державних коштів; по-третє, зайняття відповід-
ної посади −	визначеної структурою і штатним розписом первин-
ної структурної одиниці державного органу та його апарату, на 
яку покладено встановлене нормативними актами коло службо-
вих повноважень. 

Взагалі, службовець (і це особливість юридичного статусу) −	
учасник специфічного правовідношення, оскільки вступає, з одно-
го боку, у трудові правовідносини, пов’язані з особистим профе-
сійним становищем, трудовими правами та обов’язками, із самим 
процесом праці, а з іншого −	в адміністративно-правові, пов’язані з 
виконанням вимог служби, управлінських функцій (владовідно-
шення). Тобто службовець −	 суб’єкт подвійного (парного) право-
відношення. 

В. М. Коротких здійснив аналіз трудового законодавства та 
законодавства про державну службу, та зробив висновок, що нор-
ми законодавства про державну службу перетинаються з трудо-
вим законодавством. Це стосується питання регулювання випро-
бування при прийнятті на роботу, просування по службі, робочого 

                                                 
1 Там само. 
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часу, відпусток, відповідальності, заохочень, звільнення тощо1. 

Про це зазначається у Законі України «Про державну службу», 
КЗпП України та інших нормативно-правових актах, наприклад у 
Законі України «Про відпустки»2.  

М. М. Клемпарський зазначає, що правові норми трудового 
законодавства є невід’ємними елементами правового забезпечен-
ня державної служби, і саме завдяки його нормам, що входять у 
новий Закон «Про державну службу», здійснюється гарантування 
забезпечення правового статусу державного службовця як 
суб’єкта трудового права3.  

Статус державного службовця − особливий вид спеціально 
визначених і гарантованих державою норм, що характеризують 
місце державного службовця в суспільстві.  

Вимоги, які ставляться до громадян при вступі на державну 
службу, можливо поділити на дві групи: загальні та спеціальні. До 
першого виду належить заборона перебувати на державній службі 
в одній установі чи на підприємстві особам, які є близькою ріднею 
між собою, якщо їхнє одночасне перебування на службі пов’язане з 
підпорядкованістю чи підконтрольністю одного з них іншому. На 
державну службу не приймаються недієздатні, а також особи, поз-
бавлені за вироком суду права перебувати на певних посадах у 
апараті державного управління.  

Забороняється суміщення державних посад з іншою оплачу-
ваною діяльністю (підприємництвом), крім викладацької, науко-
вої і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та 
суддівської практики із спорту. Це виключає можливість бути уча-
сниками будь-якого приватного підприємства  або в будь якій фо-
рмі вступати у відносини комерційного характеру з державними 
органами, сприяти фізичним і юридичним особам з використан-
ням свого службового становища у підприємництві. 

До спеціальних вимог стосовно вступу на професійну службу 
можна віднести віковий ценз; наявність спеціальної освіти; вчених 
ступенів, звань; практичного стажу зі спеціальності; стан здоров’я; 

                                                 
1 Коротких А.Ю. Державні службовці – суб’єкти трудового права / 

А.Ю. Коротких // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 
4. С. 40-41.  

2 Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР // Ві-
домості Верховної Ради України. 1997. № 2. Ст. 4. 

3 Клемпарський М. М.  Правове забезпечення статусу державних 
службовців як суб’єктів трудового права: стан, проблеми, перспективи / 
М. М.  Клемпарський // Європейські перспективи. 2012. № 3 (3). С.87-93. 
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принесення присяги; складення кваліфікаційного іспиту; прохо-
дження стажування. 

Статус державного службовця втрачається з моменту при-
пинення державно-службових відносин, що може статися на підс-
тавах, визначених трудовим законодавством, зокрема ст. 36  КЗпП 
України, та за умов, встановлених законодавством про державну 
службу. 

Аналіз чинного трудового законодавства та законодавства про 
державну службу дозволяє дійти висновку, що державні службовці 
наділені особливим статусом. Вони є суб’єктами адміністративного 
права і виконують державні функції, також вони є суб’єктами трудо-
вого права, оскільки їх діяльність також урегульована нормами тру-
дового законодавства. Сучасний стан правового регулювання служ-
бово-трудової діяльності державних службовців не відповідає вимо-
гам сьогодення і потребує подальшого удосконалення в межах рефо-
рмування всієї системи державної служби. 
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У кожній країні існує два види протидії порушенням гро-
мадського порядку, які здійснює суспільство:  

1) закономірний розвиток суспільства; 
2) традиційна протидія порушенням громадського порядку, 

що називається охороною громадського порядку. 
 Вплив цих видів протидій та їхніх складових є непростими і 

часом суперечливими. Далеко не завжди економічне благополуччя 
країни супроводжується розквітом культури та духовності її насе-
лення, а посилення соціального контролю найчастіше не сприяє 
економічному та науково-технічному прогресу і подоланню кору-
пції чиновників. Статистика свідчить про те, що у найбільш еко-
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