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Щодо сутності та особливостей
службово%трудових відносин

Питання визначення сутності та
особливостей службово-трудових від-
носин залишається доволі дискусій-
ним у юридичній науці, оскільки особ-
ливості вказаних відносин чітко не
встановлені у чинному законодавстві
України, а щодо їх сутності серед нау-
ковців не має одностайної позиції,
тому важливо дослідити існуючі по-
гляди щодо сутності, поняття та особ-
ливостей службово-трудових відносин.
Питання стосовно правового регулю-
вання трудових та службово-трудових
відносин, їх сутності й особливостей,
свого часу були предметом дослі-
джень В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка,
Д. М. Бахраха, М. І. Іншина, П. Д. Пи-
липенка, С. М. Прилипка, В. І. Проко-
пенка, О. І. Процевського, О. М. Яро-
шенка та інших учених. Проте як в
науковій літературі, так і в чинному
законодавстві й досі відсутня загаль-
новизнана думка щодо розуміння сут-
ності та важливості встановлення особ-
ливостей службово-трудових відносин,
що визначає актуальність обраної

тематики наукового пошуку та визна-
чає її мету. Завданням цієї статті є
аналіз наукових поглядів щодо сутно-
сті, поняття правовідносин, трудових
та службово-трудових відносин та від-
повідних нормативно-правових актів
з метою встановлення сутності саме
службово-трудових відносин та дове-
дення важливого значення визначен-
ня особливостей указаних відносин.
Наукова новизна статті визначається
тим, що у ній на основі правового ана-
лізу теоретичних підходів щодо сут-
ності та видів правовідносин, визначе-
но сутність, поняття та особливості
службово-трудових відносин держав-
них службовців, надано конкретні
пропозиції та рекомендації щодо
удосконалення нормативно-правових
актів із зазначених питань.

Особливості службово-трудових
правовідносин крізь призму держав-
ної служби неодноразово привертали
увагу науковців, які приділили їх до-
слідженню багато наукових зусиль та
часу. Водночас, директивна обмеже-
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ність наукових пошуків за радянських
часів диктувала зовсім інший формат
досліджень порівняно з сучасними мож-
ливостями науковців у творчому сенсі.
Набуття нашою державою незалеж-
ності привело до суттєвих перетво-
рень та потужних реформ майже 
у всіх напрямах життєдіяльності,
зокрема й у сфері реалізації права на
працю. Становлення ринкових відно-
син в Україні дало поштовх виникнен-
ню та розвитку нових форм реалізації
конституційного права на працю, що
у свою чергу актуалізувало питання
особливостей реалізації вказаного
права у сфері державної служби та
загострило проблему розробки на-
лежного правового регулювання
службово-трудових відносин. Прак-
тична реалізація трудоправових норм
у сфері державної служби показала,
що існуючий механізм правового
регулювання службово-трудових від-
носин ще далекий від бажаного, отже
потребує глибокого наукового дослі-
дження та відповідного удосконалення,
оскільки у зв’язку з цим нагально
постали загальні завдання трудового
права, зокрема питання сфери дії тру-
дового права, співвідношення центра-
лізованого та локального, загального
та спеціального правового регулюван-
ня як трудових, так і службово-трудо-
вих відносин, особливостей правового
статусу державних службовців як
суб’єктів трудового права тощо.

Кожний громадянин, що обрав
реалізацію свого права на працю
шляхом влаштування на державну
службу вступає у відповідні правовід-
носини, які безперечно виступають
формою суспільних відносин. Саме 
на прикладі службово-трудових пра-
вовідносин можливо довести, що остан-
ні виступають видовим поняттям
щодо правовідносин узагалі, тобто як
окремої категорії. Тому, важливо за-
значити, що правовідносини у пев-
них сферах життєдіяльності суспіль-
ства з’являються та існують на під-
ставі певних правових норм, що мають 

на меті врегулювання суспільних від-
носин. Мова йде про певні зв’язки між
людьми, але які через їх важливість
чи небезпечність, та за іншими крите-
ріями визначеними державою, вре-
гульовуються нормами відповідних
галузей права. У такому випадку ці
зв’язки слід розглядати як правовід-
носини, тобто суспільні відносини вре-
гульовані правом. «Суспільно корис-
на діяльність у будь-якій сфері мате-
ріального чи духовного виробництва
передбачає неодмінний вступ людини
в окремі зв’язки з іншими індивідами 
і утворює суспільні відносини між
ними. Поведінка учасників правовід-
носин набирає юридичного значення
на підставі того, що виступає здійснен-
ням суб’єктивного права та виконання
юридичного обов’язку. Ця поведінка
становить зміст конкретного право-
відношення, яке є реальним суспіль-
ним відношенням, що набрало право-
вої форми» [1, с. 9]. Таку позицію під-
тримано багатьма науковцями. Так,
В. В. Лазарєв наголошує на тому,
що правовідносини треба розглядати
у широкому та вузькому вимірі. «Під
правовідносинами в широкому сенсі
розуміється об’єктивно утворена до
закону особлива охорона соціальної
взаємодії, учасники якої володіють
взаємними кореспондуючими права-
ми й обов’язками та реалізують їх з
метою задоволення своїх потреб чи
інтересів в особливому порядку, не
забороненому державою. Під право-
відносинами у вузькому сенсі розуміє-
ться різновид соціальних відносин,
урегульованих юридичною нормою,
учасники яких володіють взаємними,
кореспондуючими правами і обов’яз-
ками та реалізують їх з метою задово-
лення своїх потреб та інтересів в особ-
ливому порядку, гарантованому і охо-
ронюваному державою в особі її орга-
нів. Інакше кажучи, під правовідноси-
нами даного виду розуміється юридич-
на норма в дії. Особи, які володіють
правами, називаються уповноважени-
ми, а ті, хто несе обов’язки – зобов’я-
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заними» [2, с. 225–226]. С. О. Комаров
зауважує, що правовідношення – це
специфічний результат дії норми
права на фактичні суспільні відносини
[3, с. 287]. О. Ф. Скакун зазначає, що
правовідношення – це врегульоване
нормами права вольове суспільне від-
ношення, яке виявляється у конкрет-
ному зв’язку між уповноваженими та
зобов’язаними суб’єктами-носіями су-
б’єктивних юридичних прав, обов’яз-
ків, повноважень та відповідальності
[4, с. 374–375]. О. Р. Дашковська до
правовідносин зачислює суспільні від-
носини, змістом яких є суб’єктивні
права та юридичні обов’язки осіб, які
охороняються державою [5, с. 333].
Згідно з позицією А. М. Колодія,
В. В. Копейчикова та С. Л. Лисенкова,
суспільні відносини, що врегульовую-
ться нормами права, є правовідноси-
нами. «Правовідносини є результатом
дії приписів норм права на відносини
між різними суб’єктами» [6, с. 224].
На думку М. І. Матузова: «Право –
особливий, офіційний, державний ре-
гулятор суспільних відносин. У цьому
його головне призначення. Регулюю-
чи ті чи інші відносини, воно тим
самим надає їм правову форму, внаслі-
док чого ці відносини набувають
нової якості і особливого виду – ста-
ють правовими» [7, с. 508]. В. І. Лєушин
та В. Д. Перваков підкреслюють, що
правові відносини – це виникаючий на
основі норм права суспільний зв’язок,
учасники якого мають суб’єктивні
права і юридичні обов’язки, забезпе-
чені державою [8, с. 338].

Таким чином, на підставі того, що
на думку більшості науковців право-
відносини це суспільні відносини, які
врегульовано правовими нормами,
службово-трудові відносини доцільно
розглядати як суспільні відносини, які
врегульовані нормами права, що ви-
никають унаслідок реалізації гро-
мадянами України свого конституцій-
ного права на працю у певному дер-
жавному органі. Одразу очевидними 
у нашому визначенні постають основні

ознаки службово-трудових правовід-
носин, які відокремлюють їх від інших
видів суспільних відносин та надають
їм особливого характеру. По-перше,
службово-трудові відносини є суспіль-
ними відносинами, що виникають
тільки між громадянами України та
конкретним державним органом чи
інституцією. Згідно з законодавством
державними службовцями, на відміну
від інших категорій працівників, мо-
жуть бути тільки громадяни України.
Закон України «Про державну служ-
бу» [9] встановлює право громадян
України на державну службу неза-
лежно від походження, соціального і
майнового стану, расової і національ-
ної приналежності, статі, політичних
поглядів, релігійних переконань, місця
проживання, які одержали відповідну
освіту і професійну підготовку та
пройшли у встановленому порядку
конкурсний відбір або за іншою про-
цедурою, передбаченою Кабінетом
Міністрів України. У розвиток цьому,
Битяк Ю. П., до думки якого цілком
приєднуємося, влучно наголошує на
тому, що Закон України «Про дер-
жавну службу» чітко встановлює три
умовні групи вимог, дотримання яких
необхідне для вступу і проходження
державної служби. Перша і друга
групи стосуються відповідно правово-
го статусу громадянина – громадян-
ство України та вік перебування на
державній службі, а також відсутність
обмежень (заборон) на прийняття і про-
ходження державної служби. Третя
група пов’язана зі спеціальними вимо-
гами щодо освіти і кваліфікації (про-
фесійної підготовки), конкурсного
відбору або зарахування на державну
службу за іншою встановленою про-
цедурою [10, с. 181–183].

Згідно з Законом України «Про
правовий статус іноземців» [11] іно-
земці також мають право займатися
загальною трудовою діяльністю. Обсяг
їхніх прав залежить від того, чи про-
живають вони в Україні постійно,
чи іммігрували в Україну для праце-
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влаштування. Але в підтвердження
вищезазначеного, необхідно підкрес-
лити, що іноземці не можуть призна-
чатися на окремі посади або займати-
ся певною трудовою діяльністю, якщо
відповідно до законодавства України
призначення на цю посаду або зайняття
такою діяльністю пов’язане з належ-
ністю до громадянства України. При-
кладом цього імперативного правила
саме і є державна служба. Водночас,
існують практичні ситуації, коли іно-
земці можуть бути «наближені» до
державної служби, маю на увазі пат-
ронатну службу, в якій, до речі, інозем-
ці мають право працювати. Загально-
відомим є той факт, що патронатну
службу можуть мати політичні діячі.
Отже, бути службовцем указаної
служби можуть й іноземці, які згідно з
законодавством України з питань
проходження державної служби по-
збавлені права обіймати посади дер-
жавних службовців.

Справа у тому, що така практика
застосовується в усьому світі, маю на
увазі те, коли посади на державній
службі може обіймати тільки грома-
дянин держави в органі якої він буде
працювати. Така вимога продиктована
важливими функціями державних служб

у забезпеченні нормальної життє-
діяльності кожної держави, тому вза-
галі недоречно розглядати обов’язко-
ву наявність громадянства навіть як 
«натяк» на дискримінацію людини.
По-друге, вони виникають виключно
на підставі нормативно-правового акта
(актів), тобто з’являються, змінюю-
ться чи припиняються згідно з кон-
кретним приписом правової норми.
По-третє, службово-трудові відносини
є взаємними,тобто правам та обов’язкам
однієї сторони відповідно кореспонду-
ють обов’язки та права іншої сторони.
По-четверте, права та обов’язки сто-
рін службово-трудових відносин чітко
визначені, індивідуалізовані, а отже є
вольовими та мають персоніфікова-
ний характер. З урахуванням указа-
них специфічних ознак під службово-
трудовими відносинами слід розуміти
двосторонні, взаємні, вольові право-
відносини, які виникають між громадя-
нином України і державним органом,
відповідно до яких громадянин, що
набув статусу державного службовця,
за винагороду виконує свої службово-
трудові обов’язки згідно із займаною
ним посадою з метою реалізації зав-
дань та функцій, що стоять перед дер-
жавним органом, де він працює.
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Клемпарський М. М. Щодо сутності та особливостей службово-трудових від-
носин

Статтю присвячено аналізу наукових поглядів щодо сутності, поняття право-
відносин, трудових та службово-трудових відносин і відповідних нормативно-пра-
вових актів з метою встановлення сутності саме службово-трудових відносин та
доведення важливого значення визначення особливостей указаних відносин.

Ключові слова: правовідносини, трудові відносини, службово-трудові відносини.

Клемпарский Н. Н. Относительно сущности и особенностей служебно-трудо-
вых отношений

Статья посвящена анализу научных взглядов относительно сущности, понятия
правоотношений, трудовых и служебно-трудовых отношений и соответствующих
нормативно-правовых актов с целью установления сущности служебно-трудовых
отношений и доведения важного значения определения особенностей указанных
отношений.

Ключевые слова: правоотношения, трудовые отношения, служебно-трудовые
отношения.

Klemparskyi N. The content and the features of working relations
The article is dedicated to a scientific positions analysis regarding the subject, con-

cept of the legal relations, labour and work relations as well as special legislation with a
purpose of the determination of the content of labour and working relations and getting
the most important meaning of the above mentioned relations.

Key words: legal relations, labour relations, labour and work relations.


