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ВСТУП 

Актуальність теми. Зміни напрямів розвитку вітчизняної 

економіки, кардинальні перетворення у багатьох сферах суспільного 

життя та численні реформи, що відбуваються в Україні, підвищують 

вимоги до якості людських ресурсів та рівня конкурентоспроможності 

персоналу організацій. Роботодавець наділений правом на власний розсуд 

підбирати такі кадри, які за професійними та діловими якостями 

відповідали б дорученій їм роботі. Тому при прийнятті на роботу 

роботодавець має визначити – на якому професійному рівні знаходиться 

потенційний працівник, і спрогнозувати можливість його подальшого 

розвитку. Для досягнення цієї мети важливу роль відіграє конкурс як 

один із видів оцінки професійних якостей осіб, які претендують на 

зайняття тієї чи іншої посади. 

Конкурс є спеціальним способом добору персоналу, що має на меті 

забезпечити вибір претендентів на вакантні посади з числа осіб, які 

найбільше відповідають тим вимогам, що визначаються кваліфікаційними 

характеристиками відповідних посад.  Прийняття на роботу за конкурсом 

є особливою процедурою, що передбачає відбір на змагальній основі 

кандидата, який здатен професійно виконувати конкретну трудову 

функцію, та є дієвою гарантією забезпечення підприємств, установ та 

організацій висококваліфікованими працівниками.   

Конкурс як умова виникнення трудових правовідносин – є 

чинником формування колективу дійсно професійних та здібних  

фахівців. Разом з цим, позитивні результати конкурсу ще не можуть бути 

самостійним юридичним фактом, що вказує на виникнення трудових 

правовідносин, оскільки конкурс при прийнятті на роботу є лише 

елементом у складному юридичному факті, який у поєднанні з іншими 

утворює єдину систему, метою якої є досягнення правового наслідку – 

виникнення трудових правовідносин. Проведення конкурсу при прийнятті 

на роботу на сьогодні пов’язується зі специфікою праці окремих 
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законодавчо визначених категорій осіб, особливою складністю 

виконуваної ними роботи, різними умовами праці та підвищеною 

відповідальністю за її виконання, але в умовах відкриття для України 

європейського економічного простору, конкурс має стати головним 

способом відбору висококваліфікованих працівників у всіх сферах 

діяльності, оскільки лише за таких обставин можливе досягнення 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг на європейському 

ринку. 

У чинному Кодексі законів про працю України бракує положень, які 

визначали б процедуру проведення конкурсу, що є значним недоліком, 

оскільки на сьогодні питання конкурсу регламентується на рівні 

спеціальних законів або підзаконних правових актів, в яких подекуди 

порядок його проведення занадто ускладнений, формалізований. Тому 

майбутній Трудовий кодекс України повинен містити норми, направлені 

на регламентацію процедури прийняття роботи за конкурсом, з метою 

однакового їх застосування, захисту претендентів на зайняття посади від 

зловживань конкурсних комісій та роботодавців, а також закріплення 

основних вимог щодо порядку проведення конкурсу. Тому вдосконалення 

нормативно-правової регламентації прийняття на роботу за конкурсом є 

вкрай важливим й вимагає активних наукових пошуків. 

Науково-теоретичним підґрунтям досліджуваної проблеми стали 

праці таких вчених, як А. В Андрушко, М. Г. Александрова, А. В Бикова,                

В. В. Безусого, О. В. Гоц, В. В. Єрьоменка, М. І. Іншина, І. П. Лаврінчука,                            

О. В. Лавриненка, В. В. Лазора, Н. О. Мельничук, А. О. Мовчан,                   

Н. М. Неумивайченко, О. І. Процевського, С. М. Терницького,                     

О. М. Ярошенка та ін. Однак, незважаючи на їх вагомі здобутки, в 

Україні немає жодної комплексної наукової роботи, присвяченої 

дослідженню прийняття на роботу за конкурсом, що й пояснює 

актуальність і своєчасність цієї дисертаційної роботи за обраною темою. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано 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-

01), затвердженої на період з 1 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на підставі аналізу чинного законодавства України, практики 

його застосування, історичного й зарубіжного досвіду, теоретичного 

осмислення наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених установити 

особливості прийняття на роботу за конкурсом, а також розробити і 

сформулювати низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих 

на вдосконалення правового регулювання порядку його проведення.  

Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження ставилися 

такі основні задачі: 

– установити сутність та значення конкурсу при прийнятті на роботу; 

– розкрити зміст суттєвих правових ознак конкурсу; 

– з’ясувати сучасні принципи проведення конкурсу; 

– провести відмежування конкурсу від суміжних правових категорій 

(випробування, стажування та атестація); 

– виокремити періоди ґенези правового регулювання проведення 

конкурсу при прийнятті на роботу, розкрити істотні ознаки цих періодів;  

– охарактеризувати специфіку правового регулювання конкурсу за 

трудовим законодавством зарубіжних країн й визначити перспективи їх 

запровадження в Україні; 

– установити стадії конкурсного відбору; 

– виявити функції конкурсної комісії; 

– з’ясувати  правові наслідки конкурсного відбору; 

– окреслити основні напрямки вдосконалення порядку проведення 

конкурсу в Україні при прийнятті на роботу. 
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Об’єктом дослідження послужили суспільні відносини, що 

виникають при реалізації громадянами права на працю шляхом прийняття 

на роботу за конкурсом. 

Предметом дослідження є прийняття на роботу за конкурсом. 

    Методи дослідження. Для одержання достовірних наукових 

результатів у дисертаційній роботі застосовувалася система 

загальнонаукових і  спеціальних методів пізнання, зокрема: нормативно-

порівняльний, історичний, логіко-семантичний, аналітичний, формально-

логічний, метод  абстрагування й узагальнення. В основу методології 

дослідження покладено загальнонауковий діалектичний метод. За його 

допомогою були розглянуті проблеми правового регулювання прийняття 

на роботу за конкурсом в їх розвитку і взаємозв’язку. При дослідженні 

правової природи конкурсу, з’ясування його суттєвих ознак 

використовувались аналітичний, формально-логічний і логіко-

семантичний методи (підрозділи 1.1; 1.2). Оперування історичним 

методом дозволило показати становлення й розвиток правового 

регулювання проведення конкурсу при прийнятті на роботу,  що 

обґрунтувало необхідність подальшого наукового розроблення цього 

питання (підрозділ  2.1). Нормативно-порівняльний метод став у нагоді 

при аналізі вітчизняного трудового законодавства, зарубіжних норм, що 

регулюють порушену в роботі проблему (підрозділи 2.2; 3.1). Метод 

абстрагування й узагальнення знайшов відбиття при формулюванні 

дефініцій правових  норм і категорій (підрозділи 1.2; 1.3; 3.2;), 

формально-юридичний – при  розробленні окремих законодавчих 

рекомендацій та пропозицій (підрозділи 3.1; 3.2; 3.3; 3.4).  

Теоретичним фундаментом роботи послужили наукові праці фахівців 

у галузі трудового права й науково-довідкова література. Емпіричну базу 

дослідження становлять Конституція та закони України, чинне 

законодавство про працю та проекти Трудового кодексу України.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першою у вітчизняній науці трудового права комплексною 

теоретико-правовою роботою, в якій на підставі вивчення доробку вчених 

у галузі трудового права, аналізу національного й зарубіжного 

законодавства досліджено прийняття на роботу за конкурсом. Новизна 

поданого на захист рукопису реалізується в нижченаведених науково-

теоретичних положеннях, висновках і пропозиціях.  

Уперше: 

– запропоновано широке та вузьке розуміння конкурсу при прийнятті 

на роботу, зокрема: конкурс у широкому розумінні є способом добору 

кадрів, що здійснюється шляхом оцінювання роботодавцем професійних 

знань та вмінь усіх осіб, які претендують на зайняття будь-якої посади чи 

виконання роботи. Конкурс у вузькому розумінні є встановленим 

нормативно-правовими актами способом добору кадрів, що здійснюється 

шляхом оцінювання професійної компетентності претендентів на 

заміщення певних законодавчо визначених посад, що проводиться 

колегіальним органом; 

– виокремлено суттєві ознаки конкурсу у широкому та вузькому 

розумінні;  

– систематизовано принципи за допомогою та з дотриманням яких 

здійснюється конкурсний відбір, що об’єднані у дві групи: матеріальні 

(законність, гласність, професіоналізм, компетентність) та процесуальні 

(рівність, об’єктивність, змагальність, неупередженість); 

– обстоюється позиція про доцільність створення на підприємствах, 

установах та організаціях єдиної комісії з оцінки професійного рівня 

працівників, яка об’єднала б функції конкурсної та атестаційної комісій;   

– встановлено, що ґенеза правового регулювання конкурсу включає 

певні періоди, а саме: (1) зародження правового регулювання прийняття 

на роботу за конкурсом (до 1918 р.); (2) становлення правового 

регулювання прийняття на роботу за конкурсом (1918 – 1960 рр.); (3) 
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подальший розвиток правового регулювання прийняття на роботу за 

конкурсом (1960 – 1990 рр.); (4) правове регулювання прийняття на 

роботу за конкурсом у роки незалежності України (1991 р. – до 

сьогодення); 

– обґрунтовано, що рішення конкурсної комісії є обов’язковим для 

роботодавця, оскільки лише у такому разі конкурсна процедура 

заміщення вакантної посади зможе забезпечити реалізацію мети його 

проведення, так як гарантованість виконання рішення конкурсної комісії 

– передумова досягнення всіх завдань конкурсу. 

– доведено, що правовим наслідком конкурсного відбору є його 

результат – виникнення трудових правовідносин, який завжди повинен 

наставати після завершення конкурсної процедури заміщення вакантної 

посади, позаяк відмова у прийнятті на роботу переможцю конкурсу є 

незаконною. 

Удосконалено:  

– визначення поняття вакантна посада – це наявна у штатному розписі 

вільна посада, на яку не укладено трудовий договір;  

– дефініцію поняття конкурсу при прийнятті на роботу у сучасному 

розумінні – це спосіб встановлення професійної компетентності осіб, що 

виражається в особливому порядку добору найбільш підходящих 

предендентів на відповідну посаду (роботу), що проводиться 

колегіальним органом або роботодавцем шляхом визначення рівня знань 

та вмінь осіб відповідно до встановлених правил з метою забезпечення 

об’єктивної оцінки професійної підготовки потенційних працівників та 

раціонального добору кадрів; 

Дістали подальшого розвитку: 

 класифікації видів оцінки професійного рівня працівника за такими 

критеріями: (1) залежно від впливу на динаміку трудових правовідносин; 

(2) за періодичністю проведення; (3) за суб’єктом, що проводить оцінку; 

(4) за обов’язковістю проходження; (5) за метою; (6) за колом осіб щодо 
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яких може проводитися; 

 відмежування конкурсу від суміжних правових категорій 

(випробування, стажування та атестація), що проведено за такими 

ознаками: (1) за метою; (2) за порядком встановлення (проведення); (3) за 

періодичністю; (4) за суб’єктом, що здійснює оцінку; (5) за правовими 

наслідками; 

 стадійності конкурсного відбору при прийнятті на роботу, що 

складається з: (1) підготовчої стадії, що об’єднує декілька етапів: (а) 

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; (б) прийом 

документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі; (в) попередній 

розгляд документів на відповідність установленим вимогам та (2) 

основної стадії, що охоплює (а) проведення конкурсного відбору;  (б) 

визначення результатів конкурсу; 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

вони можуть бути використані: 

 у науково-дослідницькій діяльності – для подальшого вивчення 

порушеної проблеми,  розвитку правового забезпечення добору кадрів; 

 у навчальному процесі – під час вивчення навчальної дисципліни 

«Трудове право України», підготовки відповідних розділів підручників, 

навчальних посібників, курсів лекцій, а також у науково-дослідницькій 

роботі студентів, слухачів, курсантів;  

 у сфері правотворчості – у процесі вдосконалення чинних 

законодавчих актів (КЗпП України, Закон «Про вищу освіту», Закон «Про 

державну службу» та ін.) і підготовки нових законопроектів (Трудовий 

кодекс України тощо); 

 у правозастосуванні – при використанні висновків, рекомендацій і 

пропозицій у діяльності суддів, органів державної виконавчої влади та 

інших суб’єктів правозастосування. 

Апробація результатів дисертації. 

Основні ідеї та висновки дисертаційного дослідження були обговорені 
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на кафедрі трудового права та права соціального забезпечення юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Положення і висновки дисертації знайшли відображення в тезах 

доповідей і наукових повідомлень на міжнародних та всеукраїнських науово-

практичних конференціях та семінарах, зокрема: «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м.Київ, 2015 р.); «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м.Київ, 2014 р.); «Юридическая наука и 

практика в условиях современных трансформационных процессов» 

(г.Симферополь, 2014 г.); «Юридичні науки» (м.Херсон 2015 р.) 

Публікації. Ключові теоретичні і практичні положення 

проведеного дослідження знайшли відображення у 9 наукових працях, з яких 

6 опубліковані у фахових виданнях (у тому числі одна в зарубіжному 

виданні), а також у 3-х тезах доповідей і наукових повідомлень на вказаних 

конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА КОНКУРСУ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

1.1. Поняття та суттєві ознаки конкурсу 

 

Понятійний апарат трудового права виступає інструментом 

формування галузевих норм, оскільки з його допомогою здійснюється 

передача правової інформації й роз’яснюється зміст правових положень. 

Відсутність визначення певного поняття дає можливість маніпулювати 

значеннями, формує неправильні погляди, призводить до прийняття 

помилкових рішень не тільки учасниками трудових правовідносин, але й 

професійними правозастосувачами. Недаремно Н. П. Шайхутдінова 

зауважує, що хоча правові дефініції прийнято розглядати в якості 

складової частини законодавчого тексту, дефініції мають підвищену 

інформативність, забезпечуючи тим самим точність і єдність термінології 

[171, с. 96, 97].  

Серед завдань, які поставлені на сьогодні перед наукою трудового 

права, першочергове місце займає формування понятійного апарату 

галузі. Особливої актуальності ця проблема набуває у зв’язку з 

перспективою прийняття Трудового кодексу України. Чинний КЗпП 

України, на жаль, не вирізняється належними термінологічними 

розробками, тоді як максимально чітка дефініція юридичних категорій, 

що потребують пояснення, є однією з вимог до використання юридичної 

термінології в законодавчому тексті. 

Формування понятійного апарату з наукової точки зору є однією з 

найскладніших та найважливіших частин будь-якого дослідження. Так,  

словник С. І. Ожегова «поняття» визначає як логічно оформлену загальну 

думку про предмет [90, с. 455]. У Тлумачному словнику сучасної 

української мови «поняття» розуміється як одна з форм мислення, 
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результат узагальнення суттєвих ознак об’єкта дійсності; розуміння чого-

небудь, що склалось на основі певних відомостей або власного досвіду 

[15, с. 863]. Тобто визначення понять у процесі того чи іншого 

дослідження надає можливість передати власне  розуміння тієї чи іншої 

категорії, встановити її сутність та допомагає уникати багатозначності й 

непорозумінь. 

До визначення будь-якого поняття пред’являються певні вимоги.          

К. А. Михайлов класичну систему останніх до коректних дефініцій 

формулює таким чином: (1) визначення має бути зрозумілим і чітким; усі 

терміни, які входять у визначальну частину, вже повинні мати 

конкретний, чіткий, зрозумілий і прямий, а не метафоричний смисл; (2) 

йому належить бути співрозмірним: – обсяг визначального терміна й 

обсяг термінів визначаючих повинні співпадати; (3) у визначенні не 

повинно бути порочного кола: визначальний термін не повинен 

повторюватись у визначаючій частині [71, с. 449-454]. 

Одним із понять у трудовому праві, яке потребує визначення є 

поняття «конкурс при прийнятті на роботу», оскільки ані законодавцем, 

ані науковцями не вироблено загальновизнаної дефініції цієї категорії, як 

наслідок, нерідко трапляються порушення прав громадян під час 

прийняття на роботу за конкурсом та помилки у правозастосовній 

практиці. 

Слово «конкурс» походить від латинського concursus «збіг», 

«зустріч», «зіткнення» [155, с. 374]. Великий енциклопедичний 

юридичний словник за редакцією Ю. С. Шемшученка визначає категорію 

«конкурс» як змагання, що має на меті виявлення кращих з учасників 

(кандидатів, здобувачів, претендентів) [14, с. 378]. Словник В. І. Даля 

поняття «конкурс» трактує як змагання для одержання нагороди, зайняття 

місця, здобуття звання [32, с. 151]. Енциклопедичний словник з трудового 

права конкурс називає порядком заміщення деяких посад; однією з форм 

добору кадрів [160, с. 207].  
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Організаційно-правові форми добору кадрів становлять собою 

сукупність норм трудового права, що визначають порядок формування 

кваліфікованого кадрового складу організації з метою оптимального 

врегулювання питань цієї процедури. Значення цих форм полягає в тому, 

що вони: а) створюють правовий механізм забезпечення організації 

кадрами; б) сприяють найбільш швидкому і правильному виникненню 

трудових правовідносин; в) гарантують дотримання прав кандидатів у 

працівники в період їх добору; г) пропонують роботодавцеві оптимальний 

варіант вирішення проблеми укомплектування штату; д) сприяють 

реалізації права на працю [73, с. 79]. 

Н. О. Мельничук стверджує, щл добір працівників складає важливу 

частину системи роботи з персоналом і має здійснюватися на науковій 

основі. Способів добору персоналу існує кілька. По-перше, виходячи з 

конкретних особливостей підприємства і його підрозділів, підбираються 

працівники, які можуть вирішувати конкретні поставлені завдання. 

Частіше цей добір ведеться на основі якісних методів визначення 

необхідних професійних знань, оскільки здійснюється керівником або 

спеціалістом кадрової служби, як правило, з його особистих оцінок 

обсягу робіт за конкретною професією, в умовах відсутності повної 

інформації про ділові якості і професійну компетентність працівника. 

Зазначений спосіб підбору персоналу широко використовується в 

японських фірмах. При доборі працівників значно менше звертають увагу 

на спеціальні знання і практичний досвід, необхідний для швидкого 

вступу на посаду, разом з тим, зосереджують увагу на особистісному 

потенціалі особи що наймається.  

По-друге, добір персоналу здійснюється виходячи з професійної 

підготовки, виробничого досвіду і якостей працівника. Склад 

функціональних обов’язків і трудомісткість роботи визначаються на 

основі організаційних документів або досвіду керівника під конкретного 

працівника. Найму працівника передує чітка уява про функції, які він 
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буде виконувати, завдання і посадові обов’язки, права і взаємодію в 

організації. Виходячи із заздалегідь сформульованих вимог у Статуті 

підприємства, положеннях про роботу відділів і служб відбирають 

відповідних людей на конкретну посаду і їх відповідності надається 

великого значення.  

По-третє, шляхом поєднання першого і другого способів, коли для 

висококваліфікованих працівників підбираються робочі місця із зміною 

існуючого розподілу функцій, а для інших посад добір кадрів ведеться, 

виходячи з нормативних характеристик робочих місць [70, с. 24-26]. Цей 

спосіб є більш гнучким, тому що дозволяє врахувати конкретні 

особливості роботи підприємства, кваліфікацію персоналу і створити 

умови всебічного розвитку людей. 

А. Я. Кібанов під добором кадрів розуміє раціональний розподіл в 

організації кандидатів на посаду (працівників) між структурними 

підрозділами, робочими місцями згідно з прийнятими в ній системою 

розподілу й кооперацією праці, з одного боку, й залежно від здібностей, 

психофізіологічних і ділових якостей працівників, що відповідають 

вимогам змісту виконуваної роботи, – з другого [51, с. 126].                      

Л. В. Балабанова й О. В. Сардак найом персоналу порівнюють зі 

своєрідною торговельною угодою, кожна зі сторін якої прагне укласти її 

вигідно для себе: роботодавець – знайти найбільш придатного працівника 

для виконання конкретного виду робіт з урахуванням комплексу 

пропонованих до виконавця вимог, а працівник – одержати роботу, 

відповідаючу його найбільш значимим інтересам, потребам, особистісним 

якостям, здібностям. Інакше кажучи, робота повинна відповідати не 

тільки бажанням та інтересам працівника, а і його можливостям повною 

мірою оволодіти даною професією і якісно виконувати доручену роботу 

[73, с. 214]. 

В умовах ринкової конкуренції якість персоналу стала головним 

фактором, що визначає виживання і економічне становище українських 
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організацій. Добір працівників завжди намагалися проводити досить 

ретельно, оскільки якість людських ресурсів багато в чому визначає 

можливості та ефективність наступного їх використання. На сьогодні 

діяльність підприємств щодо пошуку персоналу значно розширилась та 

включає різні способи підбору кадрів [70, с. 27]. Т. Ю. Витко зауважує, що 

сьогодення вимагає суттєвого удосконалення процедури добору кадрів, 

забезпечення прозорості і гласності під час призначення на посади та 

просування по службі,  роботи з кадровим резервом, професійної 

підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Тому без створення 

об'єктивної системи добору кадрів значно ускладнюється можливість 

притоку компетентних фахівців [16, с. 59, 60]. 

А. В. Биков переконаний, що відповідно до потреб тієї чи  іншої 

стадії розвитку підприємства при доборі кадрів вирішуються такі основні 

завдання, як-от: (а) установлення оптимального співвідношення 

чисельності працівників з різними професійно-кваліфікаційними і 

соціально-психологічними характеристиками для досягнення 

максимальної відповідності між структурами робіт, робочих місць і 

персоналом; (б) забезпечення оптимального рівня завантаження 

працівників з метою використання їх трудового потенціалу й підвищення 

ефективності їх праці; (в) оптимізація структури працівників з різним 

функціональним змістом трудової діяльності [12, с. 43]. Конкурс при 

прийнятті на роботу виконує усі ці завдання, оскільки має забезпечити 

максимальну відповідність між знаннями особи й вимогами роботодавця з 

метою найбільш продуктивного їх використання й досягнення ними стану 

задоволеності своєю працею. 

При конструюванні власної дефініції поняття конкурсу та 

виокремлення його суттєвих ознак слід звернутися до наукових поглядів. 

Так, В. М. Смирнов  вказував, що конкурс – це особливий, винятковий 

порядок підбору кадрів, що містить підвищені вимоги до осіб, які 

претендують на заміщення вакантної посади [151, с. 45]. Дещо відмінний 
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підхід до визначення конкурсу пропонував  В. А. Глозман, зокрема, 

правник під конкурсом розумів соціально-правовий метод оцінювання 

ділових якостей працівників [23, с. 37 ]. В. І. Прокопенко переконаний, 

що конкурс є особливим порядком добору працівників на посади, який 

дозволяє відбирати на зайняття певної посади кращого з претендентів 

[139, с. 171].  Л. І. Лазор стверджує, що конкурс – це основна форма 

раціонального відбору, розстановки і використання кадрів; це особливий 

порядок добору працівників на посаду, що дозволяє систематично 

покращувати добір осіб у відповідній галузі; це відбір уповноваженими 

на те суб’єктами на відповідну посаду найбільш достойного і 

перспективного претендента у порівнянні з іншими учасниками конкурсу 

[64, с. 1]. А. Ф. Нуртдінова зазначає, що конкурс – це організаційно-

правовва форма встановлення кваліфікації працівників, що виражається в 

особливому порядку відбору набільш підходящих, з точки зору 

професійних якостей, претендентів на відповідну посаду (роботу), що 

проводиться відповідно до встановлених правил з метою раціонального 

використання персоналу, сприяти розвитку стабільності трудових  

правовідносин, а також забезпечення рівності осіб, що приймаються на 

роботу [78, с. 55]. 

Існують наукові тлумачення конкурсу, що наводяться стосовно 

конкурсного відбору в певних сферах діяльності, зокрема,                        

Н. М. Неумивайченко зазначала,  що він є тим фактором, який гарантує 

об’єктивність оцінки ділових якостей працівника, і, як наслідок, – 

ефективність його роботи [77, с. 91]. Досліджуючи проблеми виникнення 

трудових правовідносин з державними службовцями, А. В. Андрушко 

вказала, що конкурс є важливим правовим способом раціонального 

підбору кадрів державної служби, який не тільки дозволяє покращити 

комплектування її органів, але й забезпечує надалі потрібний рівень їх 

функціонування. Вчена підкреслює, що важливість конкурсного порядку 

прийняття громадян на державну службу очевидна, адже це той фактор, 
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який має гарантувати об'єктивність оцінки ділових, професійних, 

моральних якостей претендента і, як наслідок, – ефективність його 

майбутньої роботи [5, с. 66]. Є. В. Охотський дійшов висновку, що 

конкурс – це демократичний механізм відбору на державну службу без 

протекції та відповідного зовнішнього впливу, тобто  механізм, який 

забезпечує не тільки справедливе заміщення посади на державній службі, 

але й гарантує реалізацію права рівного доступу громадян до державної 

служби відповідно до їх здібностей, професійної підготовки, особистих 

прагнень людини [93, с. 217]. К. Ю. Мельник  доводить, що  конкурс  у 

трудовому праві – це змагання, яке проводиться з дотриманням певного 

порядку у випадках, передбачених законодавством чи рішенням 

роботодавця, з метою визначення на підставі певних критеріїв 

найкращого для зайняття вакантної посади серед осіб, які беруть у ньому 

участь [69, с. 236]. М. І. Іншин вказує, що під конкурсом при прийнятті на 

роботу слід розуміти особливу процедуру добору кадрів на вакантні 

посади згідно з рішенням конкурсної комісії. Таке рішення є підставою 

для призначення на відповідну посаду чи відмову у призначенні. 

Головною метою конкурсу, крім створення умов для реалізації права 

громадян на рівний доступ до державної служби, є також відбір на 

державну службу тих громадян, які в змозі виконувати функції за 

посадою, володіють для цього необхідними особистісними якостями, 

професійними знаннями, інтелектуальними здібностями  [48, с. 403].        

О. С. Продаєвич, на підставі аналізу чинного законодавства та наукової 

літератури, дійшов висновку, що можна виокремити такі підходи щодо 

тлумачення правової категорії конкурсу при прийнятті на роботу:  

 форма відбору кандидатів на посаду керівника закладу освіти, що є у 

державній власності; 

 соціально-правовий метод оцінювання ділових якостей працівників; 

 один із найбільш ефективних способів виявити необхідні «чесноти та 

здібності» кандидатів при прийомі на державну службу; 
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 форма реалізації права працівника на вибір роботи; 

 найважливіший засіб забезпечення рівності при прийнятті на роботу 

[137 , с. 157]. 

Як бачимо, вчені одностайні у тому, що конкурс є гарантією 

об'єктивності оцінки професійного рівня претендента на зайняття посади 

та має на меті забезпечити добір працівників з числа осіб, які найбільше 

відповідають тим вимогам, що визначаються кваліфікаційними 

характеристиками відповідних посад. Як справедливо зауважує                

Г. С. Гончарова, конкурс має ряд переваг у порівнянні із загальною 

процедурою укладення трудових договорів, оскільки конкурсний відбір є 

гарантією добору осіб, які мають глибокі професійні знання та найкращі 

досягнення у відповідній сфері діяльності [24, с. 145]. 

Варто вказати, що за радянських часів необхідність проведення 

конкурсу пов’язувалося з творчим характером праці [91, с. 67]. Згодом, з 

огляду на те, що конкурс виявився ефективним способом добору 

персоналу та покращення якісного складу кадрів, почали висловлюватися 

думки про поширення цього методу на органи державного управління та 

інші сфери діяльності [22, с. 219]. Нині  конкурс отримав достатньо 

широке застосування у сферах, де потрібно підібрати найбільш 

кваліфікованих працівників, оскільки прийняття на роботу за конкурсом 

на певні посади може забезпечити значне поліпшення діяльності 

організації (роботодавця), підвищення конкурентоспроможності, а також 

раціональне використання і професійне зростання працівників, їх 

відповідальність за якісне і своєчасне виконання трудової функції, як 

однієї з обов’язкових умов трудового договору.  

На сьогодні питання конкурсу регламентується різними 

нормативно-правовими актами в залежності від категорії працівників і 

посади, на яку вони претендують. Так, конкурс в Україні може 

проводиться при виникненні трудових правовідносин з науковими 

працівниками, державними службовцями, медичними працівниками, а  
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також для заміщення вакантних посад художнього та артистичного 

персоналу закладів культури тощо. Проте незважаючи на те, що конкурс 

стає дедалі поширенішим під час прийняття на роботу, Кодекс законів 

про працю України [54] не розкриває зміст конкурсу, не вказує на умови 

та порядок його проведення, що має негативний характер, оскільки  для 

забезпечення належного регулювання суспільних відносин у сфері праці, 

реалізації та захисту прав, свобод та законних інтересів громадян  

законодавець має наводити правильні, чіткі визначення категоріям, якими 

він оперує в нормативно-правових актах, та, які адекватно відображали б 

їх особливості. 

У свій час легальні визначення поняття конкурсу містилися, 

приміром, у Положенні про порядок наймання та звільнення керівників 

закладів освіти України, що є у загальнодержавній власності від 

27.04.1993 р., №116 [102] (втратив чинність 18.02.2003 р.), та у 

Положенні про порядок наймання та звільнення ректора медичного 

(фармацевтичного) вузу, інституту удосконалення лікарів, директора 

науково-дослідної установи, що є у загальнодержавній власності, 

підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України  від        

26.05.1993 р., № 116  [103] (втратив чинність 13.04.2004 р.), в яких 

«конкурс» визначався як форма відбору кандидатів на посаду керівника 

закладу освіти, що є у загальнодержавній власності.  Метою проведення 

останнього вважалося підвищення вимог при доборі 

висококваліфікованих керівників з урахуванням професійних, 

організаторських здібностей, моральних та загальнолюдських якостей. 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад художнього та артистичного персоналу закладів культури  від 

17.11.2014 р., № 991 [110], конкурс – це процедура заміщення вакантних 

посад художнього та артистичного персоналу в закладах культури  (п. 

2.3). Наведені визначення є недосконалими, оскільки вони не враховують 



21 

усіх суттєвих ознак конкурсу як способу добору кваліфікованих кадрів та 

виду оцінки професійних якостей осіб.  

Для того, щоб глибше дослідити юридичну сутність конкурсу та 

надати його визначення, слід встановити його суттєві ознаки. Так,          

О. С. Пашков звертав увагу на такі особливості конкурсу при прийнятті 

на роботу: (1) він є одним із найефективніших правових методів  

кадрового забезпечення – дозволяє відібрати кращого  кандидата; (2) 

значною мірою впливає на підвищення професійного рівня працівників, 

активізує їх самоосвіту та самовдосконалення, що сприяє забезпеченню 

високопрофесійними, кваліфікованими кадрами; (3) конкурс стимулює, 

сприяє  заохоченню до оволодіння необхідними знаннями й підвищює 

ефективність роботи працівників; (4) в основі його проведення – принцип 

змагальності кандидатів у працівники та рівність їх прав, а також 

принципи об’єктивності, законності та гласності; (5) рішення про 

проведення конкурсу та його умови приймається керівником  органу, в 

якому оголошується конкурс; (6) порядок оцінювання якостей особи-

кандидата на посаду відбувається не одноособово роботодавцем, а 

колегіальним органом – конкурсною комісією; (7) рішення про  підбиття 

підсумків  конкурсу виноситься більшістю голосів членів  конкурсної 

комісії і оформлюється протоколом [96, с.154, 183]. 

Варто погодитися із думкою О. В. Гоц, яка зауважує, що конкурс 

буде підтримувати якісний склад персоналу, якщо використати всі 

закладені в нього переваги при дотриманні чинних правових норм. Однак, 

дієвість конкурсу залежить не тільки від дотримання правових норм, а й 

від того, що дають регулюючі їх правові норми у досягненні результату, 

на який були націлені, яке співвідношення між цим результатом, 

соціальною метою норми та з наступними висновками. По-перше, 

конкурс є  формою добору кадрів; по-друге, конкурсному відбору 

притаманний ряд переваг у порівнянні з прийняттям на роботу за 

загальними правилами; по-третє, при прийнятті на роботу за конкурсом 
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підставою виникнення трудових правовідносин є складний юридичний 

склад, в якому трудовий договір (контракт) завершує ряд послідовно 

здійснюваних неоднорідних юридичних актів [28, с. 95].       

А. В. Андрушко звертає увагу, що конкурс при прийнятті на роботу    

(1) є одним з найефективніших правових способів кадрового забезпечення 

державної служби. Він значною мірою впливає на підвищення 

професійного рівня працівників, активізує їх самоосвіту й 

самовдосконалення, що сприяє забезпеченню апарату державної служби 

високопрофесійними кваліфікованими кадрами; (2) з його допомогою 

створюється конкурентне середовище, оскільки учасники змагаються за 

отримання вакантної посади, перебуваючи в рівних умовах; (3) конкурс 

стимулює, сприяє заохоченню до оволодіння необхідними знаннями й 

підвищення ефективності роботи працівників; (4) впливає на пропозицію 

(кадрове забезпечення цієї служби), сприяючи тим самим безперервності 

освіти державних службовців [6, с. 66, 71].  

О. В. Ісаєва виокремила такі ознаки конкурсу на заміщення 

вакантної посади: (1) особливий порядок добору кадрів; (2) умова 

заміщення вакантної посади; (3) процедура, що характеризується 

послідовними діями представників роботодавця, у ході якої здійснюється 

оцінка професійного рівня кандидатів; (4) має змагальний характер, що 

полягає в боротьбі за кращий результат; (5) переможець визначається 

рішенням колегіального органу [46, с. 25]. 

А. О Мовчан також погоджується з тим, що конкурс є одним із 

найефективніших методів добору кадрів, однак, незважаючи на це, має 

певний недолік. При проведенні конкурсу можуть використовуватись 

методи оцінки професійних і особистісних якостей кандидатів, що не 

суперечать законодавству, включаючи співбесіду, анкетування, 

проведення групових дискусій, написання реферату з питань, пов’язаних 

із виконанням посадових обов’язків і повноважень щодо державної 

посади, на заміщення якої претендує кандидат. При цьому оцінка 
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професійних якостей ґрунтується на кваліфікаційних вимогах, що 

висуваються до відповідної посади. Проте конкурсна процедура полягає у 

порівнянні даних про кандидатів за документами, то можна констатувати, 

що ці відомості не дають повного уявлення про ділові якості осіб, які 

беруть участь у конкурсі. Тому конкурс не завжди дає можливість 

визначити моральні якості претендентів, риси їх характеру. На практиці в 

багатьох випадках особи, які відповідальні за добір кадрів, не бажають 

аналізувати основні вимоги, що висуваються до кандидата на зайняття 

вакантної посади, а лише розширюють коло кваліфікаційних вимог. 

Проте лише сама вимога, яка висувається до кандидата (щодо наявності 

відповідних дипломів), не гарантуватиме добору підходящого за 

здібностями працівника. Добір кадрів необхідно пов’язувати з 

прогнозуванням майбутньої поведінки та розвитку здібностей особи-

кандидата на вакантне робоче місце. Оцінка «слабких» та «сильних» 

сторін кандидата у працівники несе інформацію про його здібності та 

придатність до роботи не менш значущу, аніж традиційні відомості про 

освіту та досвід роботи. Проведення такої оцінки можливе за допомогою 

співбесіди, тестування, або ж із дорученням виконання пробного 

завдання, встановленням випробування [74, с. 298].  

Як бачимо, як у законодавсті, так і в науковій літературі, на 

сьогодні склалася ситуація, коли конкурс розглядається як порядок 

прийняття на роботу лише окремих законодавчо визначених категорій 

працівників, але ми вважаємо, що цей підхід сьогодні втрачає свою 

актуальність, оскільки в умовах ринкової економіки та відкриття 

європейського економічного простору для України, кожен власник 

підприємства, установи чи організації прагне розширювати обсяги 

виробництва та бути конкурентоспроможним на ринку товарів і послуг, а, 

отже, він потребує висококваліфікованих спеціалістів. На наше 

переконання, найкращим способом для добору таких фахівців, які могли 

б задовольнити вимоги сучасних роботодавців, є саме проведення 
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конкурсу для заміщення тієї чи іншої посади чи виконання певної роботи. 

Тому ми пропонуємо розуміти конкурс у широкому та вузькому значенні. 

Цей підхід дістав своє відображення, зокрема, у проекті Трудового 

кодексу України від 27.12.2014 р. (реєстраційний № 1658) [138], де 

встановлено, що конкурсний відбір проводиться у випадках, 

передбачених трудовим законодавством або рішенням роботодавця (ст. 

54). Тобто цією нормою роботодавцю буде надано право самостійно 

вирішувати, чи доцільне застосування конкурсної процедури відбору 

працівників для заміщення вакантних посад. Вважаємо, що такий підхід є 

обґрунтованим, оскільки поширення практики застосування конкурсу в 

усіх сферах трудової діяльності продиктоване потребами сьогодення. 

Проте при такому підході варто законодавчо  визначити  категорії осіб, до 

яких не може застосовуватись конкурсний відбір при прийнятті на 

роботу. Законодавець у проекті Трудового кодексу України [138] 

спробував навести такий перелік, зокрема, конкурсний відбір 

пропонується не застосовувати в разі: (1) прийняття на роботу осіб, 

направлених у рахунок броні чи квоти; (2) укладення строкового 

трудового договору для заміщення працівника, за яким зберігається місце 

роботи; (3) укладення строкового трудового договору на строк до одного 

року; (4) прийняття на роботу осіб, які навчалися за рахунок коштів 

роботодавця; (5) в інших випадках, передбачених законодавством чи 

колективним договором. Зауважимо, що розширення вказаного кола осіб 

за допомогою локальної нормотворчості, зокрема, у колективному 

договорі, навряд чи буде позитивним. Такий перелік повинен визначатися 

виключно на законодавчому рівні. Окрім вищезазначених категорій, до 

осіб, стосовно яких не може застосовуватись конкурсний відбір при 

прийнятті на роботу, слід також віднести вагітних жінок, інвалідів та 

неповнолітніх. Хоча вказані категорії працівників можуть відноситися, 

приміром, до тих, які направлялися у рахунок броні чи квоти, або ж до 

тих, які навчалися за рахунок коштів роботодавця, але це не означає, що 
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вони роблять спроби реалізувати своє право на працю лише через 

агенства зайнятості, а застосування конкурсу для них завжди буде мати 

негативні наслідки з огляду на статус цих осіб як таких, які не можуть «на 

рівних» конкурувати з іншими претендентами. 

Отже, конкурс у широкому розумінні є способом добору кадрів, що 

здійснюється шляхом оцінювання роботодавцем професійних знань та 

вмінь усіх осіб, які претендують на зайняття будь-якої посади чи 

виконання роботи. Тоді як у вузькому розумінні конкурс є встановленим 

нормативно-правовими актами способом добору кадрів, що здійснюється 

шляхом оцінювання професійної компетентності претендентів на 

заміщення певних законодавчо визначених посад, що проводиться 

колегіальним органом. 

На основі такого підходу виокремимо суттєві ознаки конкурсу у 

широкому та вузькому розумінні, які істотно різняться. Так, конкурс у 

широкому розумінні характеризується такими ознаками: (1) може 

проводитися стосовно будь-яких категорій працівників (спеціалістів, 

технічного персоналу та ін.). Доречно було б перелік цих категорій 

працівників, які прийматимуться на роботу за конкурсом, встановлювати 

у локальних актах, приміром, у колективному договорі, що забезпечило б 

однаковість в умовах прийняття на роботу за конкурсом стосовно цих 

категорій. На це звертає увагу й Л. О. Чіканова, стверджуючи, що 

загальні вимоги до умов та порядку проведення конкурсу мають 

встановлюватися на законодавчому рівні, тоді як на локальному рівні 

можуть знайти відображення, приміром, порядок оголошення конкурсу, 

перелік посад, які заміщуються на цьому підприємстві у порядку 

конкурсного відбору, правила формуванння конкурсної комісії, методи, 

які будуть використовуватися для оцінки професійного рівня кандидатів 

[169, с. 49]; (2) вимоги до претендентів та порядок проведення конкурсу 

формує роботодавець на основі кваліфікаційних характеристик  посад та 

професій; (3) до участі у конкурсі можуть допускатися усі охочі, тобто 
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претендентом на зайняття посади (виконання роботи) може бути будь-яка 

особа, навіть якщо вона й неповністю відповідає заявленим раніше 

вимогам, адже роботодавець у ході конкурсу може дійти висновку, що 

саме цю особу він і шукає, незважаючи, приміром, на відсутність стажу в 

цієї особи; (4) створення спеціального колегіального органу є 

необов’язковим, оскільки рішення про визнання того чи іншого 

претендента таким, що відповідає висунутим вимогам, роботодавець 

може прийняти і одноособово.  

До істотних ознак конкурсу у вузькому розумінні належать:           

(1) право на заміщення посад на конкурсній основі мають лише 

законодавчо визначені категорії працівників у певних сферах діяльності; 

(2) порядок проведення конкурсу при прийнятті на роботу цих категорій 

осіб регламентується законодавчими актами; (3) до участі у конкурсі 

допускаються лише ті особи, що пройшли попередній відбір. Вимоги до 

тих, хто може бути допущений до участі в конкурсі, визначаються 

нормативно-правовими актами, що регламентують відповідний вид 

діяльності. Приміром, Порядком проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців від 15.02.2002 р. , № 169 [124] 

встановлено, що до участі у конкурсі не допускаються особи, які:             

(а) визнані в установленому порядку недієздатними; (б) мають судимість, 

що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;  (в) у разі 

прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким 

особам; (г) позбавлені права займати відповідні посади в установленому 

законом порядку на визначений термін; (д) в інших випадках, 

установлених законами (п. 7). Якщо в ході попереднього відбору буде 

встановлено невідповідність особи вимогам, то вона не може допускатись 

до участі у конкурсі. Особи, які пройшли попередній відбір і допущені – є 

кандидатами на заміщення вакантної посади; (4) рішення про переможця 

конкурсу, яке є обов’язковим для роботодавця, приймається колегіальним 

органом. Так, Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних 
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посад художнього та артистичного персоналу закладів культури [110] 

визначено, що рішення конкурсної комісії є підставою для укладання 

трудового договору з переможцем конкурсу і видання наказу керівника 

закладу культури про прийняття на роботу (п. 7); (5) трудовий договір, 

що укладається за результатами конкурсу, як правило, має строковий 

характер. 

Унаслідок дослідження юридичної природи конкурсу при прийнятті 

на роботу зробимо деякі попередні висновки. 

1. Прийняття на роботу за конкурсом має на меті: (а) добір 

кваліфікованих кадрів; (б) об’єктивне оцінювання професійної підготовки 

кандидатів на заміщення вакантних посад; (в) створити конкурентне 

середовище, оскільки учасники змагаються за отримання вакантної 

посади, перебуваючи в рівних умовах; (г) стимулювати, сприяти 

заохоченню до оволодіння необхідними знаннями й підвищення 

ефективності роботи працівників. 

2. Для розкриття сутності конкурсу його слід розглядати у широкому 

та вузькому значенні. Конкурс у широкому розумінні є способом добору 

кадрів, що здійснюється шляхом оцінювання роботодавцем професійних 

знань та вмінь усіх осіб, які претендують на зайняття будь-якої посади чи 

виконання роботи. Тоді як у вузькому розумінні конкурс є встановленим 

нормативно-правовими актами способом добору кадрів, що здійснюється 

шляхом оцінювання професійної компетентності претендентів на 

заміщення певних законодавчо визначених посад, що проводиться 

колегіальним органом. 

3. Конкурс при прийнятті на роботу у сучасному розумінні – це спосіб 

встановлення професійної компетентності осіб, що виражається в 

особливому порядку добору найбільш підходящих претендентів на 

відповідну посаду (роботу), що проводиться колегіальним органом або 

роботодавцем шляхом визначення рівня знань та вмінь осіб відповідно до 

встановлених правил з метою забезпечення об’єктивної оцінки 
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професійної підготовки потенційних працівників та раціонального добору 

кадрів. 

 

 

 

1.2. Принципи конкурсного відбору 

 

 Будь-яка діяльність здійснюється на основі певних принципів, 

тобто основних, вихідних положень, додержання яких забезпечує 

узгодженість у діях її учасників, орієнтує на досягнення певного 

результату шляхом використання найефективніших методів. Відхід від  

принципів конкретної діяльності призводить до непослідовності, 

неузгодженості у діях її учасників і, зрештою, не до тих результатів, 

досягнення яких було її основною метою. Розвинуте суспільство 

передбачає досконалу, цілісну юридичну надбудову, сформовану на 

передових засадах правової організації суспільного життя людей, їх 

установ та соціальних інститутів. Ці засади знаходять свій вираз 

насамперед у праві й перш за все – в його принципах.   Формування та 

забезпечення кадрового складу на  робочих місцях, що реалізується  

шляхом конкурсного відбору також ґрунтується на певних принципах 

відповідно до яких проводиться ця процедура та які є ключовими, 

вихідними ідеями у проведені конкурсу при прийнятті на роботу.  

Принципи права досліджувалися у працях відомих радянських та 

вітчизняних вчених: М. Г. Александрова, М. І. Іншина, А. М. Колодія,          

С. М. Прилипка, В. І. Щербини, І. С. Сахарук, Л. С. Явич,                                

А. Ю. Пашерстника, О. І. Процевського, О. В. Смирнова,                          

О. М. Ярошенка   та ін. 

Так, М. Г. Александров зазначав, що основні принципи права 

становлять собою положення, що виражають загальну спрямованість і 

найбільш суттєві риси змісту правового впорядкування суспільних 
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відносин [3, с. 17]. Л. С. Явич принципи права розглядає як засади права, 

відправні ідеї його буття, що (а) виражають найважливіші закономірності 

й устої даної суспільно-економічної формації, (б) є однопорядковими із 

суттю права і складають його головний зміст, (в) володіють 

універсальністю, вищою імперативністю і загально значимістю, (г) 

відповідають об’єктивній необхідності зміцнення пануючого способу 

виробництва. На його думку, вони спрямовують і синхронізують весь 

механізм правової регламентації суспільних відносин, найкраще 

розкривають місце права в розвитку соціуму. Саме принципи права 

служать критерієм законності і правомірності дій громадян і посадових 

осіб, адміністративного апарату й органів юстиції і за певних умов мають 

велике значення для зростання правосвідомості населення. Л. С. Явич 

робить висновок, що з гносеологічної точки зору важливим є те, що 

терміни «принцип», «закономірність» і «сутність» тісно взаємопов’язані, 

а однопорядковий їх характер дає підстави визначати юридичні 

принципи через закономірності розвитку суспільства і права або через 

сутність і головний зміст останнього [174, с. 9-23]. 

Сучасні дослідження принципів права обґрунтовують об'єктивний 

характер цієї категорії, зокрема, А. М. Колодій переконує, що принципи 

права – це такі засадничі основи права, які відповідають характеру 

суспільних відносин, економічним, політичним, ідеологічним процесам, 

що відбуваються у суспільстві. Саме така залежність зумовлює характер 

правотворчості, зміст правових норм, способи й методи реалізації права  

[56, c. 13]. 

У працях О. М. Ярошенка та С. М Прилипка принципи права 

визначаються, як  відправні ідеї існування права, які виражають 

найважливіші закономірності і підвалини певного типу держави і права, 

є однопорядковими із сутністю права і становлять головні його риси, 

відрізняються універсальністю, вищою імперативністю і 

загальновизнаністю, відповідають об'єктивній необхідності побудови і 
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зміцнення певного суспільного ладу [159, c. 40]. На думку                        

П. Д. Пилипенка, принципами трудового права як системи норм, 

покликаної забезпечувати трудові й тісно пов’язані з ними відносини, є 

засадничі ідеї, що визначають сферу його дії, порядок установлення прав 

та обов’язків суб’єктів, гарантії захисту їх прав і законних інтересів. Це 

своєрідна система координат, у рамках якої розвивається вся галузь і 

одночасно вектор, який указує напрям цієї галузі [97, с. 56]. Таким 

чином, принципи права необхідно визначати із самої правової матерії, а 

не з ідеологічних категорій. Вони охоплюють усю правову матерію – 

ідеї, норми, відносини та надають їй логічного, послідовного, 

збалансованого характеру. У принципах права  «синтезується» світовий 

досвід розвитку права, досвід цивілізації. Принципи – це свого роду 

«сухий залишок» найбагатшої правової матерії, її суть, звільнена від 

конкретики. Отже, на нашу думку, принципи  права є основними 

засадами, вихідними ідеями, положеннями, що відображають зміст 

права, на яких ґрунтується право як система норм, його  сутність і 

призначення в суспільстві, вони визначають спрямованість правового 

регулювання і поширюються на усіх суб'єктів права. 

А. М. Колодій виокремлює такі головні ознаки принципів права: (а) 

регулятивність, яка вбачається в тому, що принципи, зафіксовані у праві, 

набувають значення загальних правил поведінки, що мають 

загальнообов'язковий, державно-владний характер; (б) внутрішню 

єдність, що проглядається в їх системно-структурній внутрішній 

збалансованості, несуперечливості, інтегрованості й водночас 

диференційованості на певні види; (в) об'єктивну зумовленість, під якою 

слід розуміти їх відповідність характеру суспільних відносин, 

економічним, політичним, ідеологічним процесам, що відбуваються в 

соціумі; (г) ідеологічність, яка означає, що вони (як і право загалом) є 

формою суспільної свідомості, яка здійснює ідейний, інформаційно-

виховний вплив загального характеру, тобто виконує функцію загального 
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закріплення суспільних відносин, що й дає можливість розглянути їх з 

позиції певних ідей, керівних засад [55, с. 136]. 

На думку С. М. Прилипка та О. М. Ярошенка, принципам трудового 

права притаманні такі ознаки: 

 економіко-політична зумовленість (визначаються політикою 

держави в сфері регулювання праці, що ґрунтується на економічних 

законах розвитку суспільства); 

 загальність змісту (виражають сутність не однієї, а сукупності  норм 

трудового права); 

 державна нормативність (являють собою керівні ідеї, які закріплені 

в нормах права, установлених державою, і які, маючи загальність і 

обов’язковість, виконують регулятивну функцію); 

 системність (виражають сутність норм права в їх взаємозв’язку з 

іншими нормами в межах певної системи права); 

 цілеспрямованість (виражають сутність норм права в динаміці);  

 стабільність (діють протягом тривалого періоду часу, відображають 

якісний стан системи права і за своєю природою не настільки мінливі, як 

норми права) [159, с. 43]. 

Ураховуючи розвиток суспільства і трудового права принципи 

трудового права можна класифікувати на певні групи. Так,                      

О. М. Ярошенко поділяє їх за сферою дії на: 

 загальноправові – властиві всім галузям вітчизняного права, у тому 

числі й трудовому (принципи верховенства права, законності, 

демократизму, захисту прав людини, рівноправності, гуманності та ін.); 

 міжгалузеві принципи – ті, що поширюються на декілька галузей 

права: принципи свободи праці та заборони примусової праці, со-

ціального партнерства, всебічного захисту материнства і дитинства, 

свободи створення та діяльності об’єднань громадян тощо (наприклад, 

принцип свободи праці, заборона використання примусової праці, 
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принцип диспозитивності, принцип рівності громадян перед законом і 

судом та ін.); 

 галузеві – відбивають специфіку норм трудового права, їх 

спрямованість. Принципи трудового права, будучи вираженням істотного 

в цій галузі права, пов’язані з усіма або з більшістю правових інститутів, 

що її складають (принципи поєднання централізованого та локального 

регулювання праці, свободи трудового договору, єдності та диференціації 

правового регулювання праці, участі представників працівників у 

регулюванні відносин у сфері праці, забезпечення працівників 

мінімальними державними гарантіями у сфері праці та ін.); 

 внутрішньогалузеві –  відображають суть групи норм певного 

інституту цієї галузі права [159, с. 43, 44].  

Конкурс як спосіб заміщення посад ґрунтується на загальних 

принципах трудового права, але в той же час як особливій процедурі 

йому притаманні й специфічні засадничі ідеї. Так, певними 

законодавчими актами регламентуються принципи конкурсного відбору 

при прийнятті на роботу у визначених сферах трудової діяльності, 

зокрема, відповідно до Порядку проведення відкритого конкурсу для 

призначення на посаду Національному антикорупційному бюро України  

від 23.04.2015 р., № 3-н [104] передбачається, що конкурс проводиться з 

додержанням таких принципів: 

1) рівні можливості – у конкурсі може брати участь кожен громадянин 

України, який відповідає вимогам до кандидатів на вакантну посаду в 

Національному бюро; 

2) прозорість – конкурс здійснюється відкрито, з обов'язковим 

інформуванням громадськості шляхом оприлюднення інформації про 

вакантні посади, основні вимоги до кандидатів на вакантні посади, 

процедуру, етапи та строки проведення конкурсу, принципи та умови 

відбору кандидатів, хід проведення конкурсу та його результати на 

офіційному веб-сайті Національного бюро; 
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3) об'єктивність оцінки – багатоступеневий відбір у ході проведення 

конкурсу створює умови для об'єктивного і неупередженого з'ясування 

спроможності кандидатів за своїми особистими, діловими та моральними 

якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я 

ефективно виконувати відповідні службові обов'язки на посадах 

працівників Національного бюро.    

Згідно із ч. 3 ст. 54 Закону України «Про освіту» [132], педагогічні 

та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом 

укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Прийняття на 

роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі 

конкурсного відбору. Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору 

при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів) від 05.10.2015 р.,         

№ 1005  [126] установлюють, що конкурсний відбір проводиться на 

засадах: відкритості, гласності, законності, рівності прав членів 

конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною 

комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень 

конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття 

вакантних посад науково-педагогічних працівників.   

У юридичній науковій літературі також активно обговорюються 

принципи конкурсу при прийнятті на роботу. Зокрема, С. В. Дубенко 

переконаний, що конкурсний відбір базується на таких основних 

принципах: (1) принцип рівноправності, який виключає дискримінацію за 

походженням, статтю, віросповіданням або політичними поглядами; (2) 

принцип відповідності здібностей та професійного рівня вимогам 

конкретного виду діяльності в апараті державного управління; (3) 

принцип гласності – забезпечення гласності при проведенні конкурсів 

[37, с. 48]. М. І. Іншин вважає, що в основі конкурсу як спеціального 

методу оцінювання ділових якостей претендентів, лежать принципи 

об’єктивності, гласності та змагальності [49, с. 264]. 
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О. В. Ісаєва до принципів конкурсного відбору відносить: (1) 

законності – конкурс має здійснюватися відповідно до чинного 

законодавства; (2) рівності – під час проведення конкурсу кандидатам 

гарантується рівність прав; (3) змагальності – засідання конкурсної 

комісії відбувається за наявності не менше двох кандидатів; (4) 

загальнодоступності – універсальний доступ до інформації про 

конкурсний відбір на вакантну посаду та про те, що кожен громадянин за 

певних умов може мати безумовне право на участь у конкурсі; (5) 

колегіальності – проведення конкурсного відбору здійснюється 

колегіальним органом [46, с. 24, 25]. 

О. С. Продаєвич серед принципів конкурсного відбору на вакантну 

посаду виділив такі: 

 принцип рівності учасників конкурсу означає, по-перше, що вони 

мають рівні конституційні права й свободи та є рівними у конкурсі, 

незалежно від статі, релігійних переконань, соціального та майнового 

становища, місця проживання тощо; по-друге претенденти мають рівні 

можливості бути повідомленими про порядок проходження конкурсу, їх 

права й обов’язки тощо. Учасникам конкурсу надається необхідна 

інформація щодо особливостей умов праці за відповідною посадою, на 

яку оголошено конкурс, вони завчасно повідомляються про час і місце 

засідання комісії;  

 принцип колегіальності означає, що рішення конкурсної комісії 

щодо кожного учасника конкурсу приймається колегіально, тобто всіма 

членами конкурсної комісії. Це створює умови для повної, всебічної й 

об’єктивної оцінки всіх якостей претендентів на державну службу, 

врахування думки кожного із членів конкурсної комісії та винесення 

справедливого рішення;  

 принцип гласності та його повне фіксування технічними засобами. 

Цей принцип характеризує демократизм конкурсного відбору, можливість 

брати участь у конкурсі не лише працівникам органів державної служби, 
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а й іншим громадянам України, до складу конкурсної комісії входити не 

лише представникам адміністрації відповідного органу державної 

служби, а й незалежним експертам і спеціалістам. Гласність полягає 

також у праві публікувати оголошення у пресі про початок конкурсу на 

ту чи іншу посаду в органах державної служби, інформувати про це по 

радіо, телебаченню. Цей принцип проявляє свою дію також у тому, що 

проходження претендентами конкурсного відбору відображається 

детально в протоколі, а рішення комісії щодо переможця конкурсу 

оголошується в присутності всіх учасників;  

 принцип змагальності відтворюється у конкурсі у правах кожного з 

претендентів на рівних початкових позиціях у межах права конкурувати 

між собою заздалегідь встановленими критеріями;  

 принцип законності при здійсненні конкурсного відбору гарантує 

дотримання правових норм проведення конкурсу в межах права; 

 дія принципу безпосередності конкурсного відбору полягає в тому, 

що конкурсна комісія при проведенні конкурсу повинна заслуховувати 

претендентів або ознайомлюватися з їхніми пропозиціями щодо 

удосконалення роботи того чи іншого органу державної служби (якщо 

надання таких передбачено) безпосередньо. Безпосередній зв’язок 

конкурсної комісії і претендентів забезпечує можливість виявити і 

належним чином оцінити знання та досвід кожного з претендентів, повно 

і всебічно вникнути у їхні відповіді на запитання, усунути сумніви щодо 

визначення переможця конкурсу [137, с. 159, 160]. 

О. П. Єфремова вважає, що конкурсна процедура заміщення 

вакантної посади базується на принципах: прозорості та відкритості, 

об’єктивності, неупередженості та змагальності, підконтрольності, 

ефективності або неформальності, оперативності. Зокрема, принципи 

прозорості та відкритості полягають у систематичному висвітленні 

діяльності органу публічної влади, роз’ясненні цілей, змісту і механізму 

реалізації державної політики, створенні органом державної влади умов 
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для безперешкодного доступу громадян до інформації про його діяльність 

і до процесу прийняття рішень на всіх етапах їх готування. Принцип 

рівноправності складається з двох аспектів: (1) відсутність незаконних 

привілеїв, (2) заборона дискримінації. Принцип об’єктивності та 

неупередженості полягає у тому, що рішення по конкурсу ухвалюється 

ґрунтуючись тільки на положеннях, закріплених у законодавстві, тим 

самим виключається будь-який вплив на ухвалення рішення конкурсною 

комісією. Принцип змагальності є найбільш значущим у процесуальному 

аспекті, оскільки змагання складає основу конкурсного способу 

заміщення. Принцип підконтрольності втілюється у зовнішньому 

контролі органів та посадових осіб, що проводять конкурс та визначають 

його переможця та можливості оскаржити попередні – так звані 

процедурні – рішення та поведінку посадових або службових осіб. 

Принцип ефективності або неформальності полягає у тому, що державний 

орган повинен діяти своєчасно, не формалізувати процедуру конкурсу та 

використовувати доцільні та найпростіші засоби для досягнення основної 

мети – виявлення професійного  кандидата. Принцип оперативності 

означає, що усі строки, які застосовуються у конкурсній процедурі 

повинні не затягуватися – оголошення про проведення конкурсу має бути 

поширено не раніше ніж за місяць до його проведення; рішення 

конкурсної комісії про відбір кандидатів, дату проведення іспиту 

визначає кадрова служба за погодженням з керівником конкурсної 

комісії; проведення співбесіди з кандидатами, остаточне рішення за 

результатами конкурсу приймає керівник державного органу протягом 

місяця з дня прийняття рішення конкурсної комісії [40, 107-110]. 

На наше переконання, принципами конкурсного відбору при 

прийнятті на роботу є сукупність законодавчо закріплених  керівних та 

вихідних  положень, які відображають основні підходи до правового 

впорядкування відносин щодо прийнятті на роботу за конкурсом та 

визначають загальну спрямованість його розвитку.  
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Конкурс за своєю сутністю є змаганням, що проводиться з 

дотриманням певного порядку у випадках, передбачених законодавством, 

та з метою визначення найкращого для зайняття вакантної посади серед 

осіб, що беруть участь у конкурсі, тому в ньому можна виокремити 

матеріальну та процесуальну складові. У зв’язку з цим, принципи за 

допомогою та з дотриманням яких здійснюється конкурсний відбір можна 

систематизувати, об’єднавши у дві групи: матеріальні (законність, 

гласність, професіоналізм, компетентність) та процесуальні (рівність, 

об’єктивність, змагальність, неупередженість). 

Розглянемо дедальніше принципи конкурсу при прийнятті на 

роботу. 

Принцип законності.  Законність – це суспільно-політичний режим, 

який складається у суспільстві на основі суворого дотримання правових 

норм усіма суб'єктами правових відносин. Значення законності як 

принципу трудового права, можна зрозуміти через з'ясування його 

ключових ознак, серед яких: загальність або безумовна обов'язковість 

правових норм для всіх суб'єктів; верховенство закону в системі джерел 

права; взаємного зв'язку законності і правової культури; недопустимість 

протиріччя законності і доцільності; невідворотність юридичної 

відповідальності. Дотримання законності передбачає застосування 

правової норми відповідно до її букви і духу. Доки закон (або інший нор-

мативний акт) не скасовано або не змінено у встановленому порядку, він 

повинен беззаперечно виконуватися [63, c. 691].  

Реалізація принципу законності під час проведення конкурсу при 

прийнятті на роботу проявляється у тому, що тільки на основі 

Конституції і законів України повинні регулюватись відносини між 

працівником і роботодавцем. Приміром, основні положення стосовно 

прийняття на службу затверджені в Законі України «Про державну 

службу» [113], відповідно до яких прийнято Порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців [124], в 
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якому закріплено умови його проведення. У свою чергу керівництво 

державного органу, де проводиться конкурс, адаптує свої акти до 

законодавчих норм, суворо їх дотримуючись. Тому на сьогодні виключно 

на законодавчому рівні встановлюються: (1) категорії осіб, які 

приймаються на роботу за конкурсом; (б) головні вимоги, що 

пред’являються до кандидатів на заміщення вакантної посади; (в) умови 

проведення конкурсу; (г) порядок проведення конкурсного відбору. 

Принцип гласності.  Цей принцип знайшов своє відображення у ст. 

57 Конституції України, за якою кожному гарантується право знати свої 

права й обов'язки. Ця норма виходить з того, що знання своїх прав, 

свобод та обов’язків дозволить людині і громадянинові користуватися 

ними у своєму житті й діяльності. Гласність конкурсного відбору при 

прийнятті на роботу полягає у публічному оголошенні про його 

проведення. За загальним правилом, законодавчими актами 

встановлюється, що оголошення про проведення конкурсу 

оприлюднюється не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 

проведення конкурсу у засобах масової інформації. 

Розвиток інформаційних технологій дозволяє зробити коло 

учасників конкурсного відбору необмеженим територіальними рамками. 

Зараз є можливість розміщувати оголошення про конкурс і його 

результати на офіційних веб-сайтах організацій. Приміром, оголошення 

про проведення конкурсу на заміщення посади науково-педагогічного 

працівника публікуються на офіційному веб-сайті вищого навчального 

закладу, а в разі конкурсного відбору або обрання за конкурсом на посади 

деканів факультетів, директорів навчально-наукових інститутів, 

завідувачів (начальників) кафедр, директора бібліотеки також у 

друкованих засобах масової інформації. Водночас, оголошення про 

проведення конкурсу, терміни та умови його проведення можуть 

розміщуватись на спеціалізованих веб-ресурсах з метою забезпечення 

найбільш широкого доступу зацікавлених осіб до цієї інформації.  
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Незважаючи на, здавалося б, чіткі норми про порядок оголошення  

конкурсу, все ж на практиці виникає чимало судових спорів щодо 

порушення принципу гласності, що може призвести до визнання 

результатів конкурсу незаконними та оголошення повторного проведення 

конкурсу. Так, позивачка звернулося до суду в м. Львів з позовом до 

Національного університету «Львівська політехніка» про визнання дій 

неправомірними, пояснивши, що було грубо порушено її право на працю, 

оскільки вона була позбавлена можливості дізнатися про проведення 

конкурсу на посаду доцента кафедри обчислювальної математики та 

програмування, а тому не вчасно подала документи і їй було відмовлено в 

участі у конкурсі. Позивачка посилалася на те, що оголошення про 

конкурс було опубліковано не у місцевій чи галузевій пресі, а виключно у 

студентській газеті НУ «Львівська політехніка» – «Аудиторія», що 

позбавило науковців-математиків з інших ВУЗів та НДІ взяти участь у 

конкурсі. Відповідач у судовому засіданні пояснив, що розмістив 

оголошення щодо проведення конкурсу на заміщення посад викладачів 

кафедри у газеті «Аудиторія», бо у цьому виданні відповідач постійно дає 

аналогічні оголошення, оскільки законодавством не встановлено 

конкретних вимог до засобів масової інформації, у яких слід їх 

розміщувати, та позивачці було відмовлено в участі у конкурсі не тому, 

що вона невчасно подала документи, а тому, що вона не відповідає усім 

вимогам для зайняття цієї посади. Дослідивши матеріали справи, та, 

вислухавши сторін, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні 

позову, оскільки згідно із п. 2 Положення про порядок обрання та  

прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації, конкурс на 

заміщення вакантної посади оголошується керівником вищого 

навчального закладу, про що видається наказ. Оголошення про 

проведення конкурсу розміщується в засобах масової інформації. На 

виконання даного пункту відповідач розмістив оголошення щодо 
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проведення конкурсу на заміщення посад викладачів кафедр у газеті 

«Аудиторія». Посилання позивачки на те, що оголошення про конкурс 

було опубліковано не у місцевій чи галузевій пресі, а виключно у 

студентській газеті НУ «Львівська політехніка» – «Аудиторія» є 

безпідставним, оскільки законодавством не встановлено конкретних 

вимог до засобів масової інформації, у яких оголошення про конкурс 

повинно розміщуватися [144]. 

Дійсно, нормативними актами, що встановлюють умови та порядок 

проведення прийняття на роботу за конкурсом, передбачено, що 

інформація про конкурс на заміщення вакантної посади та його умови 

підлягають публікації в пресі, поширенню через інші засоби масової 

інформації та доводяться до відома працівників органу, в якому 

оголошується конкурс. Незважаючи на те, що у зазначеному положенні й 

закріплений один із основних принципів конкурсного відбору – принцип 

гласності, ця норма  потребує конкретизації, позаяк не зрозуміло: у пресі 

якого рівня має бути опублікована ця інформація – в обласній, районній, 

рекламно-інформаційній чи іншій. Крім цього, періодичність видання та 

його тираж також мають велике значення. 

Проявом принципу гласності є відкрита процедура голосування 

конкурсної комісії, що виявляється у тому, що при розгляді документів, 

які подані претендентами на участь в конкурсі, засідання конкурсної 

комісії є відкритим. Претенденти, документи яких визнані такими, що 

відповідають визначеним вимогам, допускаються до участі в конкурсі й 

вважаються його учасниками. Конкурсна комісія ознайомлюється з 

професійними даними учасників конкурсу, здійснює обговорення кожної 

кандидатури окремо і визначає переможців конкурсу. Рішення конкурсної 

комісії приймається шляхом відкритого або таємного голосування. Форма 

голосування визначається рішенням конкурсної комісії на засіданні.  При 

відкритому голосуванні рішення приймається простою більшістю голосів 

членів конкурсної комісії, які беруть участь у засіданні. Для проведення 
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таємного голосування конкурсна комісія відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів обирає з числа своїх членів лічильну комісію.  

Таким чином, принцип гласності забезпечує відкритість 

конкурсного відбору через оголошення  конкурсу в засобах масової 

інформації, за допомогою якого виражається волевиявлення одного з 

суб’єктів, що підтверджує запрошення на участь у конкурсі усіх охочих, 

які відповідають заявленим в оголошенні вимогам. Реалізація принципу 

гласності під час конкурсного відбору неможлива без залучення окремих 

громадян, представників громадських організацій та засобів масової 

інформації до процедури безпосереднього проведення конкурсу.  

Принцип рівності. Серед конституційних принципів, що регулюють 

проведення конкурсу, вагоме місце займає принцип рівності.                   

Ю. Г. Ткаченко виділяє три підходи до розуміння суті рівності: (1) 

морально-теологічний, (2) ліберально-позитивістський та (3) 

егалітаристський.  Перший можна виразити формулою: «Всі люди є 

рівними перед Богом і Законом Божим». Цей підхід ґрунтувався на тому, 

що кожна людина є цінністю в собі, а всі люди наділені невід’ємними, 

даними від Бога правами, на які ніхто не повинен зазіхати. Кожна людина 

має право діяти у власних інтересах і не може розглядатися як інструмент 

для досягнення інших цілей.  

Другий підхід до розуміння сутності рівності виражається ідеєю 

«рівності можливостей». Ідеться про те, що ніхто не має права 

перешкоджати іншим використовувати свої можливості для досягнення 

своїх цілей, які вони ставлять перед собою. Ніякі соціальні перешкоди не 

повинні заважати людям досягти того становища в суспільстві, яке 

відповідає їх здібностям і до якого вони прагнуть. Можливості й шанси, 

які відкриваються перед людиною, повинні визначатися тільки її  

здібностями, а не соціальним походженням, національністю, кольором 

шкіри, релігією, статтю тощо.  
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Третій підхід  до розуміння сутності рівності виражається ідеєю 

«рівності результатів». Ідеться про те, що всі повинні жити  на одному 

рівні, отримувати однакові доходи, іншими словами, «завешувати 

економічне змагання» з однаковими результатами [158, с. 69-72]. 

Рівність, або формальна рівність, полягає в рівних можливостях, 

реалізація яких залежить від таланту, хисту та розуму кожної людини [57, 

с.170-172]. Дійсно, всі конкурсанти рівні у своїх потенційних 

можливостях зайняти вакантну посаду, але займе її тільки той, хто має 

необхідні професійні й ділові якості. Жодних інших критеріїв, приміром, 

за походженням, віросповіданням, майновим станом, місцем проживання, 

релігійними переконаннями тощо, не повинно бути. Як справедливо 

зауважує О. М. Ярошенко, будь-яке пряме або непряме розрізнення, 

виняток або привілеї за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного, соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або  іншими 

ознаками, не пов’язаними з діловими якостями працівника чи групи 

працівників, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють 

визнання, користування чи здійснення на рівних підставах трудових прав, 

учиняються свавільно й тягнуть за собою юридичну відповідальність є 

проявом дискримінації у сфері праці. Дискримінація, стверджує 

науковець, є комплексною категорією, характеристика якої включає такі 

елементи: (а) підґрунтя дискримінації – відповідна, невіддільна від особи 

біологічна або соціальна ознака, незалежна від її волі чи свідомості; (б) 

зміст дискримінації – будь-які відмінність, виняток, обмеження або 

перевага; (в) спрямованість дискримінації – послаблення, ліквідація, 

знищення, зменшення правового або фактичного положення певної 

соціальної групи; (г) результат дискримінації – порушення рівності de 

jure або de facto, а також створення загрзи такого порушення. Із загально-

соціальних позицій дискримінація – це руйнівний процес, який формує 

соціальну диференціацію, що ґрунтується на утиску прав одних 
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соціальних груп іншими. Дискримінація є проявом соціальної нерівності 

в одній із самих крайніх форм; це заперечення прав соціальної групи, 

застоване, як правило, на виділенні яких-небудь ознак [43, с. 73, 130, 

131]. Н. Г. Присєкіна, взявши до уваги визначення терміна 

«дискримінація», робить наступні висновки: а) нею слід вважати неповну 

наявність в особи таких же можливостей або поводження з нею, якими 

користуються інші у сфері праці й зайнятості, внаслідок її раси, кольору 

шкіри, статі, релігії, політичних переконань, національної належності чи 

соціального походження; б) рівність можливостей або поводження може 

бути порушена не лише негативним ставленням, виявити яке не є 

особливою складністю, а й установленням преференцій, де виявити 

дискримінаційність досить важко; в) явище дискримінації поширюється 

як на ситуації, де рівність ліквідована, так і на випадки, коли вона 

порушена; г) відмінність, виняток, перевага можуть бути будь-якими; д) 

забороняється дискримінація не тільки пряма, коли дискримінаційні 

положення встановлюються відверто, а й непряма, коли вони виникають 

як об'єктивний наслідок заходів, що вводяться й застосовуються до всіх 

категорій трудящих без будь-яких відмінностей; е) терміни «праця» й 

«заняття» включають доступ до професійного навчання, праці та різних 

занять, їх оплати й умов [107, с. 71]. 

Галузева дефініція цього поняття міститься у ст. 1 Конвенції МОП 

№111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять» (1958 р.) [114] 

(ратифікована Президією Верховної Ради Української РСР 30 червня 1961 

р. [136]) є ключовим міжнародним документом, присвяченим цьому 

питанню. Відповідно до ст. 1 указаного міжнародного документа термін 

«дискримінація» охоплює будь-яке розрізнення, недопущення або 

перевагу, що (а) робиться за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, 

політичних переконань, іноземного або соціального походження і 

призводить до знищення або порушення рівності можливостей чи 

поводження у сферах праці чи занять; (б) призводить до знищення або 
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порушення рівності можливостей чи поводження у сферах праці чи занять 

і визначається відповідною державою після консультації з 

представницькими організаціями роботодавців і працівників, де такі є, та 

з іншими відповідними органами. Відповідно до ч. 1 ст. 22 КЗпП України 

не допускається будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи 

встановлення прямих чи непрямих переваг при укладенні трудового 

договору залежно від походження, соціального й майнового стану, 

расової й національної належності, статі, мови, політичних поглядів, 

релігійних переконань, членства у професійній спілці чи в іншому 

об'єднанні громадян, роду й характеру занять, місця проживання.  

За нормою ч. 1 ст. 3 «Недопущення дискримiнацiї у сферi працi» 

проекту Трудового кодексу України [138] забороняється будь-яка 

дискримінація у сфері праці, зокрема (а) порушення принципу рівності 

прав і можливостей, (б) пряме або непряме обмеження прав працівників 

залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, 

стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на 

ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця 

проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні 

громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи 

інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим 

працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не 

пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання. 

Заборона дискримінації є способом забезпечення принципу рівності, 

втіленням його в життя. Принцип рівності й заборона дискримнації 

нерозривно пов’язані між собою як загальними шляхами захисту, так і 

тлумаченням їх змісту, оскільки при вивченні цих категорай неминуче 

виникає проблема закріплення критеріїв, що допомагають установити, які 

переваги, привілеї чи навпаки обмеження порушують принцип рівності. У 

той же час останній є вихідною точкою, підґрунтям для тлумачення 
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заборони дискримінації [43, с. 39]. Таким чином, принцип рівності при 

прийнятті на роботу за конкурсом втілюється у тому, що всі кандидати є 

рівними у реалізації свого права на працю шляхом прийняття на роботу за 

конкурсом. Ніхто не може перешкоджати їм у реалізації цього права. 

Можливість заміщення кандидатом вакантної посади повинна 

визначатися тільки його здібностями, а не соціальним походженням, 

національністю, кольором шкіри, релігією, статтю тощо. 

Принципи об’єктивності та неупередженості. Під час винесення 

рішення конкурсна комісія (або роботодавець, якщо говорити про 

конкурс у широкому розумінні) оцінює професійний рівень претендентів, 

а також їх відповідність установленим кваліфікаційним вимогам до 

вакантної посади. Ці дві підстави діють у єдності, саме на них повинне 

базуватися прийняте рішення. Оцінювання професійних якостей 

потенційного працівника здійснюється на підставі наданої ним 

достовірної інформації. Ця законодавча вимога зобов’язує конкурсну 

комісію повно і всебічно дослідити обставини справи, щоб у 

відповідності з дійсністю встановити всі суттєві, юридично значимі 

факти, дати їм належну правову оцінку й тим самим забезпечити 

правильне вирішення питання щодо приняття на роботу за конкурсом чи 

відмовити у такому. Однобічним (або неповним) визнається проведення 

конкурсного відбору, коли залишилися недослідженими обставини, 

з’ясування яких може мати суттєве значення для правильного прийняття 

рішення.       

  Професійні якості кандидата на заміщення вакантної посади 

розглядаються з точки зору їх практичного прояву, тобто такими, якими 

вони є в дійсності. Об’єктивність оцінки означає, що в процесі конкурсу 

встановлюються тільки реальні факти (досягнення, недоліки, помилки) у 

діяльності кожного кандидата. Головною рисою принципу об’єктивності 

та неупередженості оцінки є відсутність будь-якого суб’єктивізму 

стосовно професійного рівня претендента. 
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Принцип об’єктивності та неупередженості знаходить свій вияв 

також у визначеності вимог, що висуваються до кандидата на вакантну 

посаду. Під час прийнятті на роботу за конкурсом  перевіряються 

професійний рівень особи в межах зазначеної трудової функції. Таким 

чином, кандидат, проходячи конкурс, точно знає характер вимог, що 

висуваються до нього. 

Принцип змагальності. Цей принцип визначає змагальну форму 

конкурсного відбору, тобто процесуальний порядок, що забезпечує 

претендентам на відповідну посаду, які беруть участь у конкурсі, 

можливість активно продемонструвати свої знання, уміння та навички, з 

метою визначення найкращого для зайняття вакантної посади серед осіб, 

що беруть у ньому участь. Для забезпечення принципу змагальності 

необхідно закріпити положення про те, що конкурс має проводитися 

лише за наявності не менше двох кандидатів, в іншому випадку, слід 

повторно оголошувати про проведення конкурсу.  

Принципи професіоналізму та компетентності. Професіоналізм 

покликаний гарантувати якісне виконання трудової функції, забезпечити 

постійне підвищення професійного рівня. Як зауважує С. М. Терницький, 

принцип професіоналізму характеризується компетентністю працівників, 

що передбачає: знання справи, наявність необхідної професійної освіти, 

навичок, вивчення і освоєння передового досвіду, результативність 

роботи. Компетентність – це здатність реалізувати свої вміння в 

конкретних ситуаціях [157, с. 49]. Разом з тим, професіоналізм та 

компетентність мають бути характеристиками не лише конкурсанта, а й 

членів конкурсної комісії. Зокрема, склад конкурсної комісії повинен 

формуватися таким чином, щоб до її складу ввійшли найкращі фахівці 

певного роду діяльності. Приміром,  Порядок проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу 

закладів культури [110] передбачає, що до складу конкурсної комісії 

можуть залучатися як представники закладу культури, у якому 
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проводиться конкурс, так і представники органу управління, творчих 

спілок та інших громадських організацій, вищих навчальних закладів 

культури та мистецтва, художніх, наглядових та інших рад, фахівці в 

галузі культури (за згодою). До складу конкурсної комісії обов’язково 

входить представник профспілкової організації, а у разі його відсутності 

– представник трудового колективу. 

Вивчивши принципи конкурсу при прийнятті на роботу, можемо 

зробити певні попередні висновки. 

1. Принципами конкурсного відбору при прийнятті на роботу є 

сукупність законодавчо закріплених  керівних та вихідних  положень, які 

відображають основні підходи до правового впорядкування відносин 

щодо прийнятті на роботу за конкурсом та визначають загальну 

спрямованість його розвитку.  

2. Конкурс за своєю сутністю є змаганням, що проводиться з 

дотриманням певного порядку у випадках, передбачених законодавством, 

та з метою визначення найкращого для зайняття вакантної посади серед 

осіб, що беруть участь у конкурсі, тому в ньому можна виокремити 

матеріальну та процесуальну складові. У зв’язку з цим, принципи за 

допомогою та з дотриманням яких здійснюється конкурсний відбір можна 

систематизувати, об’єднавши у дві групи: матеріальні (законність, 

гласність, професіоналізм, компетентність) та процесуальні (рівність, 

об’єктивність, змагальність, неупередженість). 

3. Принцип законності виражається у тому, що виключно на 

законодавчому рівні встановлюються: (1) категорії осіб, які приймаються 

на роботу за конкурсом; (б) головні вимоги, що пред’являються до 

кандидатів на заміщення вакантної посади; (в) умови проведення 

конкурсу та (г) порядок проведення конкурсного відбору. Гласність 

забезпечується відкритістю конкурсного відбору через оголошення  

конкурсу в засобах масової інформації та відкритими засіданнями 

конкурсної комісії. Принцип рівності втілюється у тому, що всі 
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кандидати є рівними у реалізації свого права на працю шляхом прийняття 

на роботу за конкурсом. Ніхто не може перешкоджати їм у реалізації 

цього права. Можливість заміщення кандидатом вакантної посади 

повинна визначатися тільки її здібностями, а не соціальним походженням, 

національністю, кольором шкіри, релігією, статтю тощо.  Під час 

винесення рішення конкурсна комісія (або роботодавець, якщо говорити 

про конкурс у широкому розумінні) оцінює професійний рівень 

претендентів, а також їх відповідність установленим кваліфікаційним 

вимогам до вакантної посади, чим і забезпечується реалізація принципів 

професіоналізму та компетентності. Принципи об’єктивності та 

неупоредженості знаходять свій вияв у визначеності вимог, що 

висуваються до кандидата на вакантну посаду – під час прийнятті на 

роботу за конкурсом  перевіряються професійний рівень особи в межах 

зазначеної трудової функції. Змагальність визначає форму конкурсного 

відбору, тобто процесуальний порядок, що надає можливість 

претендентам на відповідну посаду активно продемонструвати свої 

знання, уміння та навички, з метою визначення найкращого для зайняття 

вакантної посади серед осіб, що беруть у ньому участь. 

   

 

 

1.3. Відмежування конкурсу від суміжних правових категорій 

 

Визначення здібностей і кваліфікації працівників можливе за 

допомогою оцінки їх професійного рівня як під час прийняття на роботу, 

так і в процесі трудової діяльності. Всі види оцінок професійних якостей 

працівників дозволяють роботодавцеві, за умови їх правильного 

застосування, оцінити стан трудових ресурсів, проаналізувати свої 

промахи і досягнення в минулому та розумно побудувати плани на 

майбутнє [149, с. 13, 14]. О. Р. Сєропян виділяє три підходи до розуміння 
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«оцінки професійних якостей працівника»: (1) результат (змістовний 

підхід); (2) процес (процесуальний підхід); (3) функція (функціональний 

підхід). Перший підхід акцентує увагу на результаті проведення оцінки 

професійного рівня працівника, тобто у цьому випадку оцінка є кінцевим 

результатом усього процесу оцінювання у вигляді характеристики 

суб’єкта, який оцінювався. Другий підхід розкриває це поняття як певний 

процес, що включає в себе планування, організацію і здійснення самої 

оцінки. З точки зору третього підходу, оцінка професійного рівня 

працівників є функцією управління кадрами, що має на меті сприяти 

кращому використанню людських ресурсів. На підставі аналізу цих 

підходів, учений робить висновок, що оцінка професійного рівня 

працівника – це цілеспрямований процес виявлення професійних знань та 

навичок у працівника та встановлення їх відповідності певній посаді або 

роботі [149, с. 16, 17].  

Серед усіх видів оцінок професійного рівня працівників конкурс 

займає важливе місце, оскільки його головною метою є саме об’єктивна 

оцінка професійних знань кандидата на заміщення вакантної посади. 

Тому для всебічного дослідження сутності конкурсу при прийнятті на 

роботу слід провести його розмежування з такими  правовими 

категоріями як:  випробування, стажування та атестація, що дозволить 

визначити місце конкурсу серед інших видів оцінок професійних якостей 

працівника.  

У Кодексі законів про првацю України, зокрема, в ст. 26 

передбачено, що  випробування при прийнятті на роботу може бути 

обумовлене при укладенні трудового договору угодою сторін з метою 

перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Хоча 

чинний КЗпП України не визначає «випробування при прийнятті на 

роботу», але воно знайшло своє відображення в інших нормативних 

актах, приміром,  згідно з п. 2 Порядку проведення огляду, випробування 

та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, 
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механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-8.18-04), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р., 

№687 [125]. Відповідно до п. 1.1.12 листа Державної митної служби 

України «Щодо Методичних рекомендацій криміналістичного 

дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів» від 

22.03.2010 р., №29/1-10.2/1013-ЕП [173] випробуванням є комплекс 

експериментів, що провадяться з метою встановлення певної сукупності 

властивостей предмета.  

Серед науковців існують різні підходи до сутності випробування. 

Так, В. В. Жернаков визначає випробування як обумовлену при укладенні 

трудового договору угоду сторін і таку, що здійснюється шляхом оцінки 

результатів трудової діяльності в межах встановлених законом строків 

перевірки відповідності професійних, моральних та інших якостей 

працівника вимогам, які пред’являються до виконання дорученої роботи 

[42, с. 5]. На думку Н. О. Мельничук, випробуванням є встановлена в 

законодавстві й обумовлена сторонами при укладенні трудового договору 

процедура, що має на меті перевірку відповідності професійних, ділових 

та особистих якостей трудівника роботі, яка йому доручається [70, с. 10]. 

Вважаємо, що випробування є передбаченою законодавством та 

сторонами трудового договору процедурою, в межах встановлених 

законом строків та яка дає можливість перевірити відповідність 

працівника роботі, яку він виконує, а також його професійні, ділові та 

особистісні якості.  

Варто погодитися із А. В. Биковим, який виокремлює такі суттєві 

ознаки випробування: (а) організаційно-правова форма добору кадрів; (б) 

ця процедура передбачається угодою сторін трудового договору, а для 

спеціальних категорій працівників – законами; (в) випробування 

зумовлюється при укладенні трудового договору; (г) його метою є 

перевірка відповідності ділових якостей працівника дорученій роботі в 

межах обумовленої трудової функції; (д) провадиться в межах 
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законодавчо передбаченого строку [12, с. 51]. На підставі виокремлених 

ознак, науковець робить висновок, що основні відмінності між конкурсом 

і випробуванням полягають у наступному: (а) конкурс передує укладенню 

трудового договору, випробування провадиться в межах укладеного 

правочину; (б) у конкурсі можуть взяти участь як працівники даного 

підприємстві, так і особи, які не працюють на ньому, тоді як 

випробування є факультативною умовою трудової угоди новоприйнятого 

працівника; (в) у період випробування, на відміну від конкурсу, на 

працівників повністю поширюється законодавство про працю; (г) для 

проведення конкурсу роботодавцем утворюється спеціальна конкурсна 

комісія [12, с. 57, 58]. 

Варто зауважити, що в проекті Трудового кодексу України [138] 

передбачається норма про не встановлення випробування переможцям 

конкурсного відбору на заміщення вакантної посади (ст. 40). У 

юридичній науковій літературі була висловлена позиція про недоречність 

цієї норми, оскільки конкурсний відбір, який проводиться до укладення 

трудового договору та дозволяє виявити кращого серед кандидатів за 

певними критеріями, не завжди виявляє всі якості його особистості як 

учасника певного трудового процесу, тоді як випробування може 

допомогти установити й моральні якості працівника [11]. 

Випробування при прийнятті на роботу може бути обумовлене 

угодою сторін з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка 

йому доручається, за результатами якого особа вступає в трудові 

правовідносини з  роботодавцем. Тоді як участь у конкурсі чи перемога 

особи у конкурсі, не завжди  породжує виникнення трудових 

правовідносин з роботодавцем. Як конкурс, так і випробування  

виникають і розвиваються на диспозитивній основі, внаслідок вольових 

відносин роботодавця та працівника. Вольовий характер цих відносин 

полягає у тому, що вони забезпечують правовий зв’язок двох сторін, одна 
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з яких має право вимагати від іншої певних дій, а друга зобов’язується 

діяти відповідним чином або утриматися від дій. 

Особливістю випробування є встановлення випробувального 

терміну, який полягає в тому, що він визначає часові межі перевірки 

відповідності працівника тій роботі, яка йому доручається.  Проте 

встановлення такого строку є  правом, а не обов’язок роботодавця, тому 

воно визначається угодою сторін. Умова про випробування породжує 

певні обов’язки для сторін лише коли вона погоджена між ними, тому 

власник або уповноважений власником орган не вправі в 

односторонньому порядку встановлювати для працівника випробування.  

Тому пропозиція роботодавця про включення у зміст трудового договору 

умови про випробування строком від одного до шести місяців (залежно 

від роботи, посади, професії) потребує згоди іншої сторони – працівника. 

Необхідною умовою оголошення та проведення  конкурсу є 

наявність вакантної посади. На нашу думку, наявність вакантної посади є 

однією із головних умов, наявність якої є як підставою як для проведення 

конкурсу, так і для випробування при прийнятті на роботу. Іноді на 

практиці під вакантною посадаю розуміють ту, яка вільна на цей момент, 

і тому оголошують проведенння конкурсу, хоча насправді «вільне місце» 

не завжди означає, що посада є вакантною. Так, позивач звернувся до 

Суворовського районного суду м. Одеси з позовом до Одеського 

державного екологічного університету про поновлення на роботі, 

визнання незаконним та скасування наказу про заміщення вакантної 

посади, визнання недійсними результатів конкурсу на заміщення 

вакантної посади. При обґрунтуванні своїх позовних вимог, зазначив, що 

з ним було укладено строковий трудовий договорів на строк до 31 серпня 

2006 року на посаді доцента кафедри хімії навколишнього середовища , 

але 20 жовтня 2006 року його ознайомили з наказом про його звільнення 

на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП України, у зв'язку із закінченням строкового 

трудового договору. Пізніше позивач дізнався, що  19 жовтня 2006 року 
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було проведено конкурс на заміщення вакантної посади  доцента кафедри 

хімії навколишнього середовища, де члени Вченої ради 

природоохоронного факультету таємним голосуванням віддали перевагу 

іншій кандидатурі. 

Позивач вважає, що зазначений конкурс було проведено незаконно, 

тому що посада на день призначення конкурсу не була вакантною, що 

суперечить вимогам п. п. 1, 3 «Положення про обрання та прийняття на 

роботу науково-педагогічних працівників вищих учбових закладів 

третього і четвертого рівнів акредитації», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 24.12.2002  р., № 744. Тому, на 

думку позивача, наказ про призначення конкурсу на заміщення вакантної 

посади доцента кафедри хімії навколишнього середовища ОДЕКУ 

підлягає скасуванню, а результати конкурсу мають бути визнані 

недійсними. 

Представники відповідача ОДЕКУ проти позову заперечували  і в 

своїх поясненнях зазначали,   що позивач був звільнений з роботи на 

підставі наказу від 03 жовтня 2006 р., № 228  за п. 2   ст.   36 КЗпП 

України,   у зв'язку із закінченням строкового трудового договору на 

законних підставах. 03, 04 та 06 жовтня 2006 року позивач знаходився у 

приміщенні кафедри хімії навколишнього середовища ОДЕКУ,   але не 

виконував будь-які трудові функції і тому,   на їх думку,   немає підстав 

вважати,   що строковий трудової договір може бути продовжений.  

Проаналізувавши доводи сторін, суд дійшов висновку,   що позовні 

вимоги є законними,   обґрунтованими і підлягають задоволенню з таких 

підстав. 

Судом встановлено, що наказом ОДЕКУ від 07 вересня 2006 р., № 

91  було призначено конкурс на 19 жовтня 2006 року на посаду доцента 

кафедри хімії навколишнього середовища ОДЕКУ. З цим наказом позивач 

не був ознайомлений у встановленому законом порядку. 19 жовтня 2006 

року було проведено засідання Вченої ради природоохоронного 
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факультету ОДЕКУ, на якому, як вбачається з протоколу № 4, був 

проведений конкурс на заміщення посади доцента кафедри хімії 

навколишнього середовища ОДЕКУ. Відповідно до п. 1 «Положення про 

обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації» , 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

24.12.2002 р., № 744, це Положення визначає порядок обрання за 

конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників. 

Згідно з п. 3 цього Положення посада вважається вакантною після 

звільнення науково-педагогічного працівника на підставах, передбачених 

законодавством про працю, а також при введенні нової посади до 

штатного розкладу вищого навчального закладу. Однак посада доцента 

кафедри хімії навколишнього середовища ОДЕКУ, як вбачається з 

матеріалів справи, не була вакантною, тому конкурс на цю посаду було 

призначено в порушення вимог п. п. 1, 3 зазначеного Положення, тобто 

незаконно. 

Суд дійшов висновку, що наказ ОДЕКУ від 07 вересня 2006 р., № 91 

про призначення конкурсу на заміщення вакантної посади доцента 

кафедри хімії навколишнього середовища ОДЕКУ не відповідає вимогам 

чинного законодавства, є незаконним і підлягає скасуванню, а результати 

конкурсу від 19 жовтня 2006 року мають бути визнані недійсними  [146]. 

Крім таких випадків, як зауважує Г. С. Гончарова, інколи виникає 

необхідність оголошувати конкурс для тимчасового заміщення жінок, які 

перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-

річного, а у деяких випадках – 6-річного віку. Проте, на думку вченої, у 

таких випадках конкурс не потрібний, оскільки посада не є вакантною 

[25, с. 91]. 

Вважаємо, що слід на заканодавчому рівні встановити, яка посада є 

вакантною, як це зроблено у Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів 
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культури [110], вакантна посада – наявна у штатному розписі закладу 

культури вільна посада, на яку не укладено трудовий договір. Крім цього, 

слід визначити, що конкурс не оголошується на посади, зайняті особами, 

які перебувають у відпустці по догляду за дитиною згідно з чинним 

законодавством. Випускники вищих навчальних закладів, потреба в яких 

раніше була заявлена, працевлаштовуються поза конкурсом відповідно до 

вимог чинного законодавства. Крім того, поза конкурсом повиннні 

прийматися працівники відповідно до укладених трудових договорів для 

виконання роботи за сумісництвом. 

Завершенням процедури як конкурсу, так і випробування є їх 

результат. Результати випробування при прийнятті на роботу закріплені в 

ст. 28 КЗпП України. При задовільному результаті випробування 

працівник вважається таким, що витримав випробування, тобто трудове 

правовідношення, що виникло при укладенні трудового договору з 

умовою про випробування, не припиняється, працівник продовжує 

трудову діяльність на попередніх умовах. Незадовільний результат 

випробування дає підстави власнику або уповноваженому ним органу 

визнати працівника таким, що не витримав випробування і розірвати 

трудовий договір без попередньої згоди з профспілковим органом та без 

виплати вихідної допомоги. Звільнення з роботи відповідно до ст. 28 

КЗпП України може мати місце лише до закінчення строку випробування. 

Якщо випробувальний строк закінчився, а працівник продовжує 

працювати, то він вважається таким, що витримав випробування. Видання 

спеціального наказу (розпорядження) про остаточне прийняття на роботу 

працівника, який пройшов випробування, не є обов’язковим. 

Результатом конкурсу може бути укладення трудового договору із 

переможцем конкурсу. На підставі вивчення поданих кандидатом на 

заміщення вакантної посади документів, рефератів, проведених співбесід, 

складеного іспиту, конкурсна комісія приймає рішення стосовно кожного 

учасника конкурсу шляхом голосування і визначає переможця. Рішення 
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про укладення трудового договору з переможцем конкурсу приймає 

керівник відповідного органу.  

На підставі вищенаведеного можна зробити певні висновки щодо 

розмежування правових категорій «конкурс» та «випробування» при 

прийнятті на роботу: (1) за метою: мета випробування – перевірити 

працівника на відповідність займаній посаді, виконуваній роботі; мета 

конкурсу – добір кадрів, заміщеня вакантної посади; (2) за колом осіб, до 

яких може застосовуватися: випробування – для будь-яких категорій 

працівників, окрім тих, для яких заборонено встановлювати випробний 

строк; конкурс – лише для законодавчо визначених категорій посад (при 

широкому розумінні конкурсу – для тих категорій щодо яких проведення 

конкурсу передбачено локальними актами роботодавця); (3) порядок 

встановлення (проведення): випробування – необхідна згода обох сторін, 

обумовлюється при укладенні трудового договору; конкурс – особи, що 

виявили бажання взяти участь у конкурсі спочатку проходять попередній 

відбір за поданими документами для встановлення відповідності вимогам, 

що висуваються;  (4) за суб’єктом, що здійснює оцінку: випробування – 

оцінку відповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі 

здійснює роботодавець; конкурс – оцінку здійснює конкурсна комісія 

(при широкому розумінні конкурсу – роботодавець); (5) обов’язковість 

прийнятого рішення: і при випробуванні, і при конкурсному відборі – 

обов’язкове; (6) правові наслідки: випробування – при задовільному 

результаті випробування працівник вважається таким, що витримав 

випробування та працівник продовжує трудову діяльність. У випадку 

незадовільного результату працівник є таким, що не витримав 

випробування і роботодавець розриває з ним трудовий договір за ст. 28 

КЗпП України; конкурс – з переможцем конкурсу за рішенням керівника 

може бути укладено трудовий договір. 

 Важливим є проведення розмежування конкурсу та стажування.  
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 Як стверджують В. А. Гейхман та  Г. П. Митиль, стажування 

введено з метою набуття працівниками необхідних  практичних та 

організаційних навичок для виконання обов’язків за займаною посадою, 

вивчення специфіки своєї роботи й поглиблення спеціалізації знань 

економіки виробництва, наукової організації праці й управління, 

ознайомлення з найновішими науковими, науково-технічними 

досягненнями. У період стажування виявляються також ділові якості 

випускників вузів, що дозволяє більш правильно й раціонально 

використовувати їх на даному підприємстві 21, с. 111.  

Законом України «Про освіту» [132] визначено, що стажування є 

одним з видів післядипломної освіти, мета проходження якого – 

одержання нової кваліфікації, спеціальності чи професії на підставі 

раніше здобутої у закладі освіти й досвіду практичної роботи, а також 

поглиблення професійних знань, умінь за спеціальністю або професією 

(ст. 47). Проект ТК України [138] у ст. 336 передбачає, що з метою 

набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових 

якостей працівників, які претендують на здійснення професійної 

(службової) кар’єри, може проводитися їх стажування за професією чи 

посадою. 

Відповідно до ст.19 Закону України  «Про державну службу» [113] з 

метою набуття практичного досвіду,  перевірки  професійного рівня і 

ділових якостей особи,  яка претендує на посаду державного службовця,  

може проводитися стажування у відповідному  державному  органі 

терміном до двох місяців із збереженням заробітної плати за  основним 

місцем роботи. У Положенні про систему підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців [121] стажування  

визначається  як один з основних видів підвищення кваліфікації 

державних службовців, що проводиться з метою вивчення досвіду 

управлінської діяльності, здобуття практичних та організаційних навичок 

за фахом. Крім цього, Положення про порядок стажування у державних 
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органах [118] передбачає, що з метою набуття практичного досвіду, 

перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які 

претендують на посаду державного службовця, може проводитись 

стажування у відповідному державному органі терміном до двох місяців. 

Стажування  можуть  проходити особи, що вперше претендують на 

посаду державного службовця, та державні службовці. Відбір кандидата 

на стажування  проводиться  з  ініціативи  органу,  де  має  відбуватись  

стажування.  При  цьому необхідна письмова заява самого стажиста та 

згода відповідних керівників  за місцями його стажування та основної 

роботи. Зміст  стажування  визначається  індивідуальним  планом,   що 

затверджується  керівником  структурного  підрозділу  органу,   де 

проводиться стажування, який особа за час  проходження  має виконати.  

Після   закінчення   стажування стажист подає керівництву державного  

органу доповідну записку  про  стажування з висновками  керівника  

структурного  підрозділу  щодо  можливості  використання  стажиста  на  

державній  службі,  а   за  основним місцем роботи – стислий письмовий 

звіт. Особа  (не  державний  службовець),  яка  після  успішного  

закінчення  стажування  виявила   бажання   працювати   у   даному  

державному органі, проходить конкурс відповідно до  Положення  про  

порядок проведення  конкурсу  при  прийнятті  осіб  на  роботу  до  

органів  державної  виконавчої  влади. Тобто проходження стажування  

при конкурсному відборі дає можливість першочергової  перевага над 

особами, які беруть участь у даному конкурсі, але  не  проходили 

стажування. Якщо результатами конкурсу на підставі розгляду поданих 

документів,   іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали 

іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних 

посад державних службовців, то після  успішного  закінчення  

стажування може бути   переведений   на   посаду   за   рішенням   

керівника  відповідного державного органу без конкурсного відбору, або 

може  бути зарахований до кадрового резерву державного органу. 
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Отже, у сфері державної служби можна виокремити такі 

особливості стажування: (1) метою є вивчення досвіду управлінської 

діяльності, здобуття практичних та організаційних навичок за фахом;  (2) 

для проходження стажування має бути: (а) ініціатива відповідного 

державного  органу,  де  має  відбуватись  стажування; (б) необхідна 

письмова заява самого стажиста; (3) проводиться з відривом від  основної 

роботи із збереженням заробітної плати; (4) встановлено певний термін 

стажування; (5) наслідком може бути (а) переведення державного 

службовця на вищу посаду за рішенням керівника  відповідного 

державного органу без конкурсного відбору або (б) зарахування до 

кадрового резерву державного органу; (в) особа  (не  державний  

службовець) після  успішного закінчення  стажування, яка  виявила   

бажання   працювати   у   даному державному органі, проходить конкурс 

відповідно до  Положення  про порядок проведення  конкурсу  при  

прийнятті  осіб  на  роботу  до органів  державної  виконавчої  влади.  

При  цьому  їй   надається перевага над особами, які беруть участь у 

даному конкурсі, але  не проходили стажування. 

Стажування науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів проводиться відповідно до Положення про підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів від 24.01.2013 р ., № 48 [117] 

стажування здійснюється з метою формування і закріплення на практиці 

професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної 

підготовки, щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді або 

посаді вищого рівня, засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, 

формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на 

новому, більш високому якісному рівні в межах певної спеціальності (п. 

3.3). Строк стажування працівників визначається закладом-замовником з 

урахуванням обсягу годин навчальної програми, її мети та завдання за 

погодженням з керівником закладу-виконавця і становить не більше 32 
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національних кредитів (48 кредитів ЕСТS). До основних завдань навчання 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів належать: 

 оновлення й розширення знань, формування нових професійних 

компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідницькій, 

організаційно-управлінській діяльності;  

 засвоєння інноваційних технологій, форм, методів і засобів 

навчання;  

 набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його 

цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої 

освіти, досвіду практичної роботи і професійної діяльності, їх інтересів і 

потреб;  

 вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів 

управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки й виробництва 

та перспективами їх розвитку; 

 розроблення пропозицій з удосконалення навчально-виховного 

процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки, 

техніки й виробництва;  

 застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, 

що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, втілення в життя 

дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання. 

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про зайнятість населення» 

[115] учні вищих та професійно-технічних навчальних закладів, що 

здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», 

«спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-

кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією 

(спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в 

установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності 

та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у 
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вільний від навчання час. Метою стажування є набуття досвіду з 

виконання професійних завдань та обов'язків, удосконалення 

професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових 

технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій. 

Стажування застосовується також у закладах охорони здоров’я за 

умови, якщо лікар не працює більше трьох років за конкретною  

лікарською спеціальністю, не може займатись лікарською  діяльністю з 

цієї спеціальності і повинен бути направлений на стажування, при цьому 

до   стажу   роботи  з  конкретної  лікарської  спеціальності відноситься 

період роботи на лікарських посадах, до роботи на яких допускаються  

лікарі  даної  спеціальності,  а  також  навчання  у клінічній   ординатурі,  

аспірантурі,  служба  в  Збройних  Силах,  приватна  лікарська   діяльність   

за   цією   спеціальністю,   що здійснюється згідно з ліцензією, а також 

інші періоди, передбачені чинним законодавством. Стажування лікарів 

здійснюється в інститутах удосконалення лікарів  або  на  факультетах  

удосконалення  лікарів при медичних інститутах і університеті [133]. 

Стажування лікарів здійснюється за направленням відділу охорони  

здоров'я  Ради  Міністрів  Республіки  Крим, управліннями охорони 

здоров'я обласних  і  Севастопольської  міської  державних адміністрацій,   

департаментом  медицини  та  соціального  захисту Київської міської 

державної адміністрації. Визначається термін  проходження  від одного  

до  шести місяців. Перед  направленням  лікар на час стажування 

зараховується органом охорони здоров'я на  посаду  лікаря-стажиста  в  

установу  охорони здоров'я.   Час   стажування зараховується   у   стаж 

роботи  з спеціальністю. 

Таким чином, стажування можна визначити як одну з основних 

форм  навчання, що передбачає набуття практичного досвіду,  формування 

і закріплення на практиці професійних знань та навичок, здобутих у 

результаті теоретичної підготовки щодо виконання завдань і обов’язків на 

займаній посаді або посаді вищого рівня, з метою досягнення більш 
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високого якісного рівня при виконанні обов’язків в межах певної 

спеціальності. 

На підставі вищенаведеного можемо виокремити такі відмінності 

стажування та конкурсу при прийнятті на роботу: (1) за метою: мета 

стажування – підвищення рівня професійної компетентності працівника; 

мета конкурсу – добір кадрів, заміщеня вакантної посади; (2) за колом 

осіб, до яких може застосовуватися: стажування – для будь-яких 

категорій працівників; конкурс – лише для законодавчо визначених 

категорій посад (при широкому розумінні конкурсу – для тих категорій 

щодо яких проведення конкурсу передбачено локальними актами 

роботодавця); (3) порядок встановлення (проведення): стажування – 

необхідна згода обох сторін та керівника того органу чи установи, де 

працівник буде проходити стажування, а також направлення на 

проходження стажування; конкурс – особи, що виявили бажання взяти 

участь у конкурсі спочатку проходять попередній відбір за поданими 

документами для встановлення відповідності вимогам, що висуваються; 

(4) за суб’єктом, що здійснює оцінку: стажування – на цей період за  

стажистом закріплюється особа, відповідальна за  стажування, яка дає 

висновок щодо можливості  подальшого використання  стажиста; конкурс 

– оцінку здійснює конкурсна комісія (при широкому розумінні конкурсу – 

роботодавець); (5) правові наслідки: стажування – (а) переведення 

працівника на вищу посаду за рішенням керівника  відповідного органу 

чи установи без конкурсного відбору, або (б) надання переваги особі, яка 

пройшла стажування над іншими особами, які беруть участь у конкурсі, 

але не проходили стажування, або (в) зарахування до кадрового резерву; 

конкурс – з переможцем конкурсу за рішенням керівника може бути 

укладено трудовий договір. 

Неменш важливим є розмежування конкурсу при прийнятті на 

роботу та атестації. 
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Відповідно до ст. 1 Закону України «Про професійний розвиток 

працівників» [135] атестація працівників – це процедура оцінювання 

професійного рівня працівників, їх відповідності кваліфікаційним 

вимогам і посадовим обов’язкам. Основні завдання атестації: (а) 

установлення відповідності працівника займаній посаді, виконуваній 

роботі; (б) виявлення перспективи використання його здібностей і 

можливостей; (в) визначення необхідності підвищення кваліфікації кадрів 

підприємства; (г) створення резерву кадрів на висунення на вищі посади; 

(д) стимулювання персоналу до зростання професійної підготовки [59, с. 

78]. 

На переконання В. І. Курилова, атестацію слід розглядати у 

вузькому та широкому значенні. Зокрема, атестація працівників у 

вузькому розумінні – це здійснювана підприємством, установою чи 

організацією періодична перевірка ділових, політичних, 

організаторських, моральних і особистих якостей працівників певної 

категорії за спеціальною організованою формою за допомогою 

атестаційної комісії, з метою постійного підвищення ділової кваліфікації 

та ідейно-політичного рівня працівників, покращення їх підбору та 

розстановки; у широкому розумінні атестація – це визначення 

кваліфікації, рівня знань працівника, учня, громадянина, відповідності 

його ділових і політичних якостей певній професії, спеціальності, 

кваліфікації або посаді [62, с. 100]. Х. Т Малешко трактує атестацію як 

юридичний обов’язок певних категорій робітників і службовців 

проходити регулярну перевірку рівня своєї кваліфікації і відповідності 

виконуваній роботі, що організовується адміністрацією підприємства за 

активної участі трудового колективу, його органів з метою оптимізації 

використання кадрів, їх стимулювання до нових трудових успіхів і 

встановлення можливостей збереження, зміни або припинення трудових 

правовідносин [67, c. 14]. Л. І. Лазор визначає  атестацію  як  передбаченe 

законодавством обов’язкова періодична перевірка й оцінка ділової 
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кваліфікації, особистих і моральних якостей при визначенні  

відповідності займаній посаді або виконуваній роботі встановленої 

категорії працівників [64, c. 23].  Варто погодитися із думкою з                               

С. В. Вишновецької,  яка вважає, що атестацію  слід розуміти як  

юридичний  обов'язок  працівників   проходити   періодичну  перевірку  

рівня  своєї  професійної  підготовки  (кваліфікації)  і  відповідності  

займаній  посаді (виконуваній  роботі), яка організовується  власником  

підприємства  або  уповноваженим  ним  органом  (роботодавцем)  

відповідно  до  встановлених правил  і  положень  з  метою  оптимізації  

використання  кадрів,  стимулювання  росту їх  кваліфікації, підвищення   

відповідальності,   виконавської   дисципліни  і встановлення  

можливостей  збереження, зміни  або припинення  трудових  

правовідносин [17, с. 72].  В. П. Кохан атестацію працівників трактує як 

організаційно-правову форму встановлення кваліфікаціїпрацівників, що 

полягає в періодичній перевірці й оцінюванні рівня їх ділових якостей (а 

в їх складі – особистих, а інколи й моральних) для виявлення 

відповідності цих осіб займаним посадам (виконуваній роботі) [58, с. 8, 

9].  

Для відмежування конкурсу при прийнятті на роботу від атестації 

доцільно виявити ознаки та види останньої. Основною ознакою атестації 

є періодичність її проходження. За допомогою цієї ознаки держава 

здійснює особливу форму контролю за станом професійної підготовки 

працюючих, що має забезпечувати високу продуктивність, якість праці й 

виробництва як у масштабі окремого підприємства, та і в галузі в цілому.  

Характерною ознакою атестаційної перевірки виступає її 

обов’язковість для тих категорій праціників, щодо яких прийняті 

нормативні акти з атесації. У 60-70-х роках ХХ ст. вона стосувалася 

тільки тих працівників, посади яких були прямо вказані в союзних актах. 

Проходження атестації було обов’язковим для працівників, а проведення 

– обов’язковим для роботодавця для збереження існуючих трудових 
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правовідносин між сторонами. Зараз обов’язковість притаманна черговій 

атестації, встановленій централізованими нормативними актами. В інших 

випадках, вона є обов’язковою лише за наявності локальних актів на 

підприємстві, в установі, організації.  

Атестація може бути первинною, періодичною та позачерговою. 

Первинній атестації підлягають особи, зараховані вперше на посади. Вона 

провадиться не раніше ніж через 2 місяці й не пізніше ніж через 6 місяців 

після зарахування на посаду перед допуском до самостійного виконання 

службових обов’язків і присвоєння первинного спеціального звання. 

Періодична атестація працівників здійснюється один раз у 3-5 років. 

Цьому виду атестації підлягають, як правило, працівники, які обіймають 

посади не менше 1-го року, якщо їх посадові обов’язки суттєво не 

змінилися. 

Позачергова атестація проводиться за рішенням керівника 

спеціалізованої установи чи організації в разі допущення істотних 

недоліків у роботі (працівник у період між атестаціями черговими 

перестає виявляти необхідні для перебування на конкретній посаді ділові 

чи професійні якості в повному обсязі, не виконує належним чином своїх 

трудових обов’язків) або порушеня урочистого зобов’язання посадової 

особи. Від позачергової атестації слід відрізняти повторну, потреба в якій 

виникає, коли атестаційна комісія приймає рішення про проходження 

повторної атестаційної перевірки, визнаючи працівника «умовно 

атестованим», і надає йому певний час для підвищення свого 

професійного рівня або набуття відповідних навичок, необхідних для 

виконання дорученої роботи [106, с. 188, 189]. 

За результатами атестації атестаційна комісія може прийняти такі 

рішення: (1) працівник відповідає займаній посаді або  раніше присвоєній  

кваліфікаційній  категорії (званню); (2) працівник відповідає займаній 

посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною 

комісією; (3) працівник не відповідає займаній посаді. У разі прийняття 
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рішення про відповідність працівника займаній посаді або виконуваній 

роботі вона може рекомендувати роботодавцеві зарахувати цю особу до 

кадрового резерву, присвоїти чергову категорію, встановити надбавку до 

заробітної плати або збільшити її розмір, організувати стажування на 

більш високій посаді або направити на підвищення кваліфікації з метою 

просування по роботі. При прийнятті рішення про невідповідність 

працівника займаній посаді або виконуваній роботі комісія може 

рекомендувати роботодавцеві перевести цю особу за її згодою на іншу 

посаду, доручити роботу, що відповідає її професійному рівню або 

направити на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною 

атестацією. 

Цікавою, на нашу думку, є позиція Д. В. Абакумова щодо створення 

комісій з оцінки професійного рівня працівника. Зокрема, науковець 

переконує, що на сьогодні склалася ситуація коли для оцінки 

професійного рівня працівника створюється конкурсна та атестаційна 

комісії, але схожість їх завдань та вимог до формування персонального 

складу, дозволяють наполягати на їх об’єднанні  в одну комісію. Разом з 

цим, вчений акцентує увагу, що йдеться не про об’єднання інститутів 

атестації та конкурсу, а лише про поєднання функцій цих двох комісій, 

оскільки на практиці фактично одні й ті ж особи є членами як конкурсної, 

так і атестаційної комісій, тому юридичне об’єднання їх функцій та 

повноважень вже давно назріло [1, с. 85, 86]. 

Дійсно, якщо ми порівняємо порядок формування, персональний 

склад та функції конкурсної та атестаційної комісій, то помітимо їх 

схожість. Приміром, Порядок проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців [124] передбачає, що для 

проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних 

службовців наказом (розпорядженням) керівника відповідного 

державного органу, який здійснює призначення на посаду державного 

службовця, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і 



67 

членів комісії. Очолює конкурсну комісію заступник керівника 

державного органу. До складу конкурсної комісії входять представники 

кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів 

апарату державного органу. Схожі приписи містить і Положення про 

проведення атестації державних службовців [119], зокрема: для  

організації та проведення атестації наказом керівника державного  органу  

утворюється   атестаційна комісія. Комісія  утворюється  у  складі  

голови,  секретаря та членів комісії.   Головою   комісії   призначається  

заступник  керівника державного   органу.   До  складу  комісії  

включаються  керівники структурних   підрозділів,   де   працюють   

державні   службовці, представники  кадрової  та юридичної служб. 

Керівник може залучати до роботи в комісії незалежних експертів.  Крім 

цього, ці дві комісії мають тотожне завдання: забезпечувати  об'єктивний  

розгляд  і професійну   оцінку   діяльності   державного   службовця. 

Отже, на підставі схожості порядку формування, персонального складу та 

функцій конкурсної та атестаційної комісій, вважаємо доцільним 

створювати на підприємствах, установах та організаціях єдину комісію з 

оцінки професійного рівня працівників, яка об’єднала б функції 

конкурсної та атестаційної комісій.   

На підставі вищенаведеного можемо запропонувати таке 

розмежування атестації та конкурсу при прийнятті на роботу: (1) за 

метою: мета атестації – установлення відповідності працівника займаній 

посаді, виконуваній роботі та виявлення перспективи використання його 

здібностей і можливостей; мета конкурсу – добір кадрів, заміщеня 

вакантної посади; (2) порядок встановлення (проведення): атестація 

проводиться за наказом роботодавця, відмова працюючого від 

проходження атестації є порушенням трудової дисципліни; конкурс – 

особи, що виявили бажання взяти участь у конкурсі спочатку проходять 

попередній відбір за поданими документами для встановлення 

відповідності вимогам, що висуваються; (4) за періодичністю: атестація – 
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періодично протягом усієї трудової діяльності працівника; конкурс – 

тільки при прийнятті на роботу; (5) за суб’єктом, що здійснює оцінку: 

атестація – атестаційна комісія; конкурс – оцінку здійснює конкурсна 

комісія (при широкому розумінні конкурсу – роботодавець); (6) правові 

наслідки: атестація –  рішення атестаційної комісії може бути підставою 

для розірвання трудового договору; конкурс – з переможцем конкурсу за 

рішенням керівника може бути укладено трудовий договір. 

        Таким чином, провівши порівняльно-правову характеристику 

конкурсу та суміжних правових категорій (випробування, стажування та 

атестація), можемо зробити наступні висновки. 

1. Слід на заканодавчому рівні встановити, яка посада є вакантною, 

зокрема, вакантна посада – це наявна у штатному розписі вільна посада, 

на яку не укладено трудовий договір. Конкурс не оголошується на 

посади, зайняті особами, які перебувають у відпустці по догляду за 

дитиною згідно з чинним законодавством. Випускники вищих навчальних 

закладів, потреба в яких раніше була заявлена, працевлаштовуються поза 

конкурсом відповідно до вимог чинного законодавства. Крім того, поза 

конкурсом повиннні прийматися працівники відповідно до укладених 

трудових договорів для виконання роботи за сумісництвом. 

2. Враховуючи схожість порядку формування, персонального складу 

та функцій конкурсної та атестаційної комісій, вважаємо доцільним 

створювати на підприємствах, установах та організаціях єдину комісію з 

оцінки професійного рівня працівників, яка об’єднала б функції 

конкурсної та атестаційної комісій.   

3. Конкурс є одним із видів оцінки професійних якостей працівника. 

Для з’ясування його місця серед інших видів оцінок та їх розмежування, 

класифікуємо їх за такими критеріями:  

(1) залежно від впливу на динаміку трудових правовідносин: (а) види 

оцінок, що впливають на виникнення трудових правовідносин – конкурс; 

(б) види оцінок, що впливають на збереження або зміну трудових 
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правовідносин – випробування, атестація, стажування; (в) види оцінок, 

що впливають на припинення трудових правовідносин – випробування, 

атестація;  

(2) за періодичністю проведення: (а) разова оцінка – конкурс, 

випробування; (б) періодична: атестація, стажування;  

(3) за суб’єктом, що проводить оцінку: (а) зовнішня оцінка 

(спецсуб’єкт): конкурс, атестація, стажування; (б) внутрішня оцінка – 

випробування, конкурс (у широкому розумінні);  

(4) за обов’язковістю проходження: (а) обов’язкова – атестація; (б) 

добровільна – конкурс; (в) за згодою сторін – випробування, стажування; 

 (5) за метою: (а) заміщення вакантної посади – конкурс; (б) 

відповідність займаній посаді – атестація, випробування; (в) підвищення 

кваліфікації – стажування;  

(6) за колом осіб щодо яких може проводитися: (а) широке коло осіб – 

випробування, стажування, конкурс (у широкому значенні); (б) лише 

законодавчо визначені категорії працівників: конкурс (у вузькому 

значенні), атестація. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 Розглянувши та проаналізувавши поняття та суттєві ознаки, 

принципи та розмежування конкурсу та суміжних правових категорій 

(випробування, стажування, атестація) можна зробити такі висновки. 

1. Для розкриття сутності конкурсу його слід розглядати у широкому 

та вузькому значенні. Конкурс у широкому розумінні є способом добору 

кадрів, що здійснюється шляхом оцінювання роботодавцем професійних 

знань та вмінь усіх осіб, які претендують на зайняття будь-якої посади чи 

виконання роботи. Тоді як у вузькому розумінні конкурс є встановленим 

нормативно-правовими актами способом добору кадрів, що здійснюється 
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шляхом оцінювання професійної компетентності претендентів на 

заміщення певних законодавчо визначених посад, що проводиться 

колегіальним органом. 

2. Конкурс у широкому розумінні характеризується такими ознаками: 

(1) може проводитися стосовно будь-яких категорій працівників 

(спеціалістів, технічного персоналу та ін.); (2) вимоги до претендентів та 

порядок проведення конкурсу формує роботодавець на основі 

кваліфікаційних характеристик посад та професій; (3) до участі у 

конкурсі можуть допускатися усі охочі, тобто претендентом на зайняття 

посади (виконання роботи) може бути будь-яка особа, навіть якщо вона й 

неповністю відповідає заявленим раніше вимогам, адже роботодавець у 

ході конкурсу може дійти висновку, що саме цю особу він і шукає, 

незважаючи, приміром, на відсутність стажу в цієї особи; (4) створення 

спеціального колегіального органу є необов’язковим, оскільки рішення 

про визнання того чи іншого претендента таким, що відповідає 

висунутим вимогам, роботодавець може прийняти і одноособово.  

3. До істотних ознак конкурсу у вузькому розумінні належать: (1) 

право на заміщення посад на конкурсній основі мають лише законодавчо 

визначені категорії працівників у певних сферах діяльності; (2) порядок 

проведення конкурсу при прийнятті на роботу цих категорій осіб 

регламентується законодавчими актами; (3) до участі у конкурсі 

допускаються лише ті особи, що пройшли попередній відбір; (4) рішення 

про переможця конкурсу, яке є обов’язковим для роботодавця, 

приймається колегіальним органом; (5) трудовий договір, що укладається 

за результатами конкурсу, як правило, має строковий характер.  

4. Прийняття на роботу за конкурсом у сучасному розумінні – це 

спосіб встановлення професійної компетентності осіб, що виражається в 

особливому порядку добору найбільш підходящих предендентів на 

відповідну посаду (роботу), що проводиться колегіальним органом або 

роботодавцем шляхом визначення рівня знань та вмінь осіб відповідно до 
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встановлених правил з метою забезпечення об’єктивної оцінки 

професійної підготовки потенційних працівників та раціонального добору 

кадрів. 

5. За своєю сутністю конкурс є змаганням, що проводиться з 

дотриманням певного порядку у випадках, передбачених законодавством, 

та з метою визначення найкращого для зайняття вакантної посади серед 

осіб, що беруть участь у конкурсі, тому в ньому можна виокремити 

матеріальну та процесуальну складові. У зв’язку з цим, принципи за 

допомогою та з дотриманням яких здійснюється конкурсний відбір можна 

систематизувати, об’єднавши у дві групи: матеріальні (законність, 

гласність, професіоналізм, компетентність) та процесуальні (рівність, 

об’єктивність, змагальність, неупередженість). 

6. Випробування та конкурс при прийнятті на роботу можна 

розмежувати за такими критеріями: (1) за метою: мета випробування – 

перевірити працівника на відповідність займаній посаді, виконуваній 

роботі; мета конкурсу – добір кадрів, заміщення вакантної посади; (2) за 

колом осіб, до яких може застосовуватися: випробування – для будь-яких 

категорій працівників, окрім тих, для яких заборонено встановлювати 

випробний строк; конкурс – лише для законодавчо визначених категорій 

посад (при широкому розумінні конкурсу – для тих категорій щодо яких 

проведення конкурсу передбачено локальними актами роботодавця); (3) 

порядок встановлення (проведення): випробування – необхідна згода 

обох сторін, обумовлюється при укладенні трудового договору; конкурс – 

особи, що виявили бажання взяти участь у конкурсі спочатку проходять 

попередній відбір за поданими документами для встановлення 

відповідності вимогам, що висуваються;  (4) за суб’єктом, що здійснює 

оцінку: випробування – оцінку відповідності працівника займаній посаді 

або виконуваній роботі здійснює роботодавець; конкурс – оцінку 

здійснює конкурсна комісія (при широкому розумінні конкурсу – 

роботодавець); (5) обов’язковість прийнятого рішення: і при 
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випробуванні, і при конкурсному відборі – обов’язкове; (6) правові 

наслідки: випробування – при задовільному результаті випробування 

працівник вважається таким, що витримав випробування та працівник 

продовжує трудову діяльність. У випадку незадовільного результату 

працівник є таким, що не витримав випробування і роботодавець 

розриває з ним трудовий договір за ст. 28 КЗпП України; конкурс – з 

переможцем конкурсу за рішенням керівника може бути укладено 

трудовий договір. 

7. Відмінності стажування та конкурсу при прийнятті на роботу 

полягають у наступному: (1) за метою: мета стажування – підвищення 

рівня професійної компетентності працівника; мета конкурсу – добір 

кадрів, заміщення вакантної посади; (2) за колом осіб, до яких може 

застосовуватися: стажування – для будь-яких категорій працівників; 

конкурс – лише для законодавчо визначених категорій посад (при 

широкому розумінні конкурсу – для тих категорій щодо яких проведення 

конкурсу передбачено локальними актами роботодавця); (3) порядок 

встановлення (проведення): стажування – необхідна згода обох сторін та 

керівника того органу чи установи, де працівник буде проходити 

стажування, а також направлення на проходження стажування; конкурс – 

особи, що виявили бажання взяти участь у конкурсі спочатку проходять 

попередній відбір за поданими документами для встановлення 

відповідності вимогам, що висуваються; (4) за суб’єктом, що здійснює 

оцінку: стажування – на цей період за  стажистом закріплюється особа, 

відповідальна за  стажування, яка дає висновок щодо можливості  

подальшого використання  стажиста; конкурс – оцінку здійснює 

конкурсна комісія (при широкому розумінні конкурсу – роботодавець); 

(5) правові наслідки: стажування – (а) переведення працівника на вищу 

посаду за рішенням керівника  відповідного органу чи установи без 

конкурсного відбору, або (б) надання переваги особі, яка пройшла 

стажування над іншими особами, які беруть участь у конкурсі, але не 
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проходили стажування, або (в) зарахування до кадрового резерву; 

конкурс – з переможцем конкурсу за рішенням керівника може бути 

укладено трудовий договір. 

8. Розмежування атестації та конкурсу при прийнятті на роботу можна 

здійснити за такими критеріями: (1) за метою: мета атестації – 

установлення відповідності працівника займаній посаді, виконуваній 

роботі та виявлення перспективи використання його здібностей і 

можливостей; мета конкурсу – добір кадрів, заміщення вакантної посади; 

(2) порядок встановлення (проведення): атестація проводиться за наказом 

роботодавця, відмова працюючого від проходження атестації є 

порушенням трудової дисципліни; конкурс – особи, що виявили бажання 

взяти участь у конкурсі спочатку проходять попередній відбір за 

поданими документами для встановлення відповідності вимогам, що 

висуваються; (4) за періодичністю: атестація – періодично протягом усієї 

трудової діяльності працівника; конкурс – тільки при прийнятті на 

роботу; (5) за суб’єктом, що здійснює оцінку: атестація – атестаційна 

комісія; конкурс – оцінку здійснює конкурсна комісія (при широкому 

розумінні конкурсу – роботодавець); (6) правові наслідки: атестація –  

рішення атестаційної комісії може бути підставою для розірвання 

трудового договору; конкурс – з переможцем конкурсу за рішенням 

керівника може бути укладено трудовий договір. 
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РОЗДІЛ 2  

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ НА 

РОБОТУ ЗА КОНКУРСОМ 

 

2.1. Становлення і розвиток правового регулювання конкурсу в 

Україні 

 

Дослідження виникнення, формування й розвитку процесів і подій 

у хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх і зовнішніх 

зв’язків, закономірностей і суперечностей можливо здійснити за 

допомогою історичного методу пізнання. Поділ певного історико-

правового процесу за шкалою часу у формі визначених, послідовних 

історичних етапів з урахуванням специфіки еволюції самого права і 

впливу на неї окремих сфер суспільного життя становить собою 

періодизацію цього процесу. Аналіз наукових праць Л. Є. Грініна [30] й 

М. А. Дамірлі [33] дає змогу сформулювати систему важливих 

методологічних принципів побудови такої періодизації, що включає: 1) 

наявність однакових підстав, згідно з якими побудова останньої при 

виділенні рівних за таксономічною значущістю періодів вимагає  

виходити з однакових причин (критеріїв); 2) дотримання ієрархії, яке 

припускає, що при складній періодизації (коли вищі ступені всередині 

себе розбиті на нижчі) періоди кожного подальшого рівня поділу мають 

бути таксономічно менш важливими, ніж періоди попереднього; 3) 

рівноправність періодів одного ступеня поділу; 3) періодизація повинна 

бути єдиною для досліджуваного предмета в цілому; 4) вона має 

відповідати внутрішньому механізму розвитку об’єкта пізнання, 

пояснювати за допомогою його самого, а самій внутрішній логіці й 

механізму руху права належить розкриватися і виявляти себе з 

урахуванням цієї періодизації та її структури; 5) періодизація повинна 

забезпечити розгляд як історії досліджуваного явища в цілому, так і будь-
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якого його аспекту як цілісного, підлеглого внутрішній логіці розвитку; 

6) періоди не можна строго відмежовувати один від одного; 7) 

періодизація історико-правового процесу прямо співвідноситься з 

головними характеристиками, визначальними якостями, що задають 

специфіку і стабільність різним частинам історико-правової реальності; 

8) слід враховувати вплив окремих сфер суспільного життя на розвиток 

права; 9) не треба випускати з уваги очевидну відмінність у швидкості 

історичних змін у просторі, але в той же час це не повинно підривати 

цілісність періодизації у її ключових аспектах. 

Історичний аналіз правових актів, у тому числі й тих, що сто-

суються трудового права, є невід’ємним складником будь-якого 

наукового дослідження у правовій галузі. Як зазначає С.  В. Вишновецька, 

історія національного трудового права становить собою актуальну 

правову теорію сучасності, взяту під кутом зору її ґенези й розвитку. 

Всебічний аналіз і глибоке узагальнення особливостей, тенденцій і 

закономірностей історичного розвитку необхідний для прогнозування 

шляхів і способів подальшої еволюції й удосконалення сучасного 

трудового права [18, с. 60, 61].  

Тому для більш глибокого вивчення порядку заміщення вакантних 

посад за конкурсом в Україні, вважаємо за необхідне розглянути 

історичний ґенезис його становлення і розвитку, шляхом аналізу порядку 

прийняття на роботу за конкурсом  різних категорій працівників.  

Виникнення потреби в освічених кадрах пов’язано з появою 

«обов'язку вчити підростаюче покоління для служби державі». Ще на 

початку XVIII ст. Петро I для призначення на службу влаштовував так 

звані царські огляди, метою яких було виявити рівень знань та вмінь, та 

за необхідності направити на навчання, оскільки вже у ті часи освіта 

стала необхідною умовою для вступу на службу [168, c. 23].  Крім цього, 

для перевірки професійного рівня особи встановлювались випробування. 

Проте варто зауважити, що ці випробування не мали нічого спільного з 
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випробним терміном у сучасному розумінні, оскільки виконували роль 

оціночних заходів, що підтверджували наявність або відсутність 

необхідних знань та проводилися в тій установі, де вступник бажав 

служити. Зокрема, Статут про державну службу передбачав, що «особи, 

які навчаються в нижчих навчальних закладах або не мають дипломів або 

атестатів навчальних закладів, якщо побажають вступити на службу, 

зобов'язані на попередньому випробуванні довести, що вони не тільки 

вміють правильно читати й писати, але знають основи граматики й 

арифметики без чого ніхто на службу прийнятий бути не може» [147].  

Від бажаючих поступити на службу до розшукової поліції 

вимагалася наявності таких якостей, як винахідливість, кмітливість, 

холоднокровність, рішучість, уміння читати й тямущо писати по-

російськи, мати міцну статуру, хороший зір і слух, бездоганно чесну 

поведінку, дотримуватися тверезого способу життя. Претенденти 

щонайбільше місяць проходили випробування й у випадку придатності 

зараховувалися до штату відділення. Свої особливості були й у підготовці 

нижніх чинів повітової поліцейської варти. При вступі на службу вони 

повинні були витримати випробування, у перебігу якого визначалося: а) 

для урядників – уміння складати протоколи, загальне ознайомлення з 

поліцейською службою і з обов’язками щодо розслідування злочинів; б) 

для вартових – уміння читати й писати й загальний достатній розвиток 

[65, с. 98, 112, 113]. 

Отже, навіть незважаючи на те, що серед осіб, які добровільно 

виявили бажання служи державі відбирали найкращих за результатами 

оцінки їх професійного рівня, проте говорити про конкурс у сучасному 

розумінні на той час ще було зарано.  

Перша згадка про конкурс, як вказує Є. В. Охотський,  

зустрічається в 1834 р., коли кадровим підрозділам Міністерств і 

Губернських правлінь дозволили висувати на конкурсній основі на 

заміщення посад 14 класу канцелярських службовців за тривалої і 
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сумлінної служби з посиланням на Указ 1834 р. [93, с. 102].  Разом з цим, 

такі конкурсні відбори були своєрідними «виборами» на посаду, так як 

підставою для обіймання багатьох посад ставала університетська освіта, 

то для обрання найкращих серед тих, хто мав таку освіту влаштовували 

екзамени у спеціально створюваних комісіях при повітових училищах, 

гімназіях та університетах. Ця комісія визначала – чи підходить особа для 

зайняття тієї чи іншої посади та розподіляла на службу [50, с. 303, 304]. 

Такі комісії проіснували тривалий період, але згодом термін 

«службовець» почав використовуватися нарівні з терміном «робітник», 

тобто «державна служба» розглядалася не інакше, як звичайна наймана 

праця на умовах трудового договору. У зв’язку з цим, добір 

висококваліфікованих працівників став головним завданням  у всіх 

сферах суспільного життя, тому для відбору таких осіб влаштовувалися 

своєрідні змагання – хто якісніше виконає те чи інше завдання під час 

влаштування на роботу. Ці змагання і поклали основу для формування 

конкурсного відбору в сучасному розумінні. «Конкурсні змагання» 

набули свого поширення у соціальній сфері – освіта, наука, культура – у 

подальшому розповсюдилися на інші галузі. 

У дореволюційному фабричному законодавстві панівним був 

договірний спосіб установлення умов праці; втручання ж держави в 

регулювання останньої зводилося до мінімуму. Тому оцінка професійного 

рівня майбутніх працівників встановлювалася самими роботодавцями на 

підставі різних завдань випробного характеру при прийнятті на роботу. 

Так, згідно зі Статутом промислової праці 1913 р. [31] найом робітників 

проводився: (а) на відповідний строк, (б) на невизначений строк, (в) на 

час виконання якої-небудь роботи, із закінченням якої припиняються 

трудові відносини. При найманні на невизначений строк кожна з 

договірних сторін могла відмовитися від договору, якщо роботодавця не 

влаштовував працівник за професійними якостями, а працівника – умови 

праці, попередивши іншу сторону про свій намір за 2 тижні. 
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Проте варто звернути увагу на особливості добору кадрів на 

західних землях сучасної України.  9 листопада 1918 р. на території 

Східної Галичини з’явилася Західноукраїнська Народна Республіка, та 

був сформований вищий законодавчий орган – Українська Національна 

Рада, яка проіснувала до 1921 р., та вже 13 листопада був прийнятий 

Тимчасовий основний Закон «Про державну самостійність українських 

земель колишньої Австро-Угорської монархії», що закріплював основні 

підвалини нової держави [167]. Тогочасне законодавство встановлювало, 

що всі прийняті на публічну службу особи повинні після однорічного 

стажування скласти перед відповідною комісією спеціальний іспит – 

письмовий і усний: щодо знання законодавства, вміння ним 

користуватися, вміння складати відповідні документи, знання своїх 

повноважень і обов’язків [20, с. 336]. Кандидат, який двічі не здав таких 

іспитів, «має бути зі служби звільнений». Навіть канцелярські працівники 

повинні були задовольняти певним вимогам: «знати визнані в державі 

мови; поправно читати і писати; знати канцелярійну маніпуляцію» [19, с. 

46, 47]. Таким чином, порядок вступу на державну службу за ЗУНР 

актуальний і на теперішній час:  певні вимоги та обмеження, спеціальна 

комісія, спеціальний екзамен. Тому ці процедури є свідченням 

зародження конкурсу на території Західної України, це пояснюється 

впливом на національне законодавство віянь європейських держав, а саме 

Австрії. 

Спроби провести конкурси при прийнятті на роботу відбулися 

1918 р., зокрема декрет РНК РРФСР від 01.10.1918 р. «Про деякі зміни у 

складі й устрої державних навчальних й вищих навчальних закладів Ро-

сійської Республіки» [83] встановлював, що науковці призначаються на 

конкурсній основі: дійсні члени на 10 років, наукові співробітники I 

розряду на 5 років, наукові співробітники II розряду –  безстроково. 

Однак, за браком наукових кадрів конкурсне заміщення наукових посад 

не дало бажаних результатів, тому до 1931 р. у науково-дослідних 
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установах довелося відмовитися від конкурсної системи добору наукових 

кадрів.  

Проте вже постановою СПК РРФСР від 21 лютого 1931 р. «Про 

стан науково-дослідної справи в РРФСР» [96] було затверджено єдину 

номенклатуру посад в наукових установах і встановлено єдий порядок їх 

заміщення, зокрема, директор і його заступник призначаються 

відповідним відомством, а всі інші посади заміщуються у порядку 

конкурсного відбору.  

Постановою Президії Академії наук СРСР від 10.04.1947 р. [7] 

було встановлено конкурсне заміщення вакантних посад старших 

наукових співробітників, а Постановою Президії АН СРСР від 23.12.1955 

р. [7] в цілях поліпшення справи підбору, розстановки і вивчення 

наукових кадрів, а також своєчасного звільнення з роботи нетворчих і 

безперспективних в наукових працівників були введені періодичні 

конкурси на заміщення посад завідувачів відділами, секторами, 

лабораторіями та старших наукових співробітників. У випадку 

нагородження за досягнення в науковій роботі, при присудженні 

кандидату наук наукового ступеня доктора наук, при опублікуванні 

цінних теоретичних робіт проходження періодичного конкурсу 

переносилося на один рік. Однак  практика проведення періодичних 

конкурсів не виправдала сподівань, що пояснювалося, як зауважує         

М. О. Смолярова, недостатнім оповіщенням про конкурс та формальним 

підходом, оскільки ніхто з осіб, які працювали в одній установі або галузі 

науки не подав заяв на конкурс, вважаючи неетичним претендувати на 

посаду, зайняту колегою, [153, с. 42] тому постановою ЦК КПРС і Ради 

Міністрів СРСР від 12.05.1962 р. «Про заходи подальшого покращення 

добору та підготовки наукових кадрів» [82] періодичні конкурси на 

заміщення посад наукових працівників були скасовані.  

М. Г. Александров зауважував, що трудові правовідносини 

наукових працівників, так само як і інших категорій працівників, 
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виникають на основі трудового договору, разом з цим, для його 

укладення, крім основних загальних умов, необхідні додаткові умови і 

особливий порядок укладення трудового договору [154, с. 158]. 

Такий особливий порядок виникнення трудових правовідносин між 

науковими співробітниками та науковими установами був установлений 

постановою Ради Міністрів СРСР від 14.12.1962 р., № 982 якою 

затверджено Інструкцію про порядок заміщення посад наукових 

працівників науково-дослідних установ Академії наук СРСР, академій 

наук союзних республік, галузевих академій, міністерств і відомств  [86, с. 

107], яка передбачала, що вакантні посади завідувачів науковими 

відділами, лабораторіями, секторами, старших і молодших наукових 

співробітників могли заміщатися лише за конкурсом. При прийомі на 

роботу наукових працівників встановлювалися підвищені вимоги до їх 

кваліфікації. Так, у конкурсах на заміщення вакантних посад завідувачів 

науковими відділами, лабораторіями, секторами і старших наукових 

співробітників могли брати участь особи, які мають вчений ступінь 

доктора або кандидата наук, а також висококваліфіковані фахівці, які 

мають вищу освіту, великий виробничий досвід і наукові праці або 

винаходи; в конкурсах на заміщення вакантних посад молодших наукових 

співробітників – особи, які мали вчений ступінь кандидата наук або вищу 

освіту та стаж роботи за фахом не менше одного року. Крім того, 

стосовно науковців враховувався їх вклад у розробку найважливіших 

планових тем інституту, науково-організаційна та громадська діяльність, 

здатність до створення в колективі атмосфери творчого пошуку. 

Оголошення про конкурс розміщувалося керівником наукової 

установи в періодичній пресі не пізніше, ніж за місяць до його 

проведення. Після оголошення конкурсу створювалася  конкурсна комісія 

з п'яти-семи осіб, до складу якої входили: голова комісії, який 

призначався керівником установи; два-чотири наукових працівника, що 

обиралися  на засіданні ради, а також представники партійної та 
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профспілкової організацій. Якщо при попередньому розгляді заяв осіб, 

бажаючих взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад 

наукових працівників, були встановлені формальні причини, що 

перешкоджають участі в конкурсі даної особи (відсутність необхідних 

документів, прописки і т.д.), керівник наукової установи повідомляв про 

це особу, яка подала заяву, і повертав їй документи. Не допускали особу, 

яка подала заяву, до участі в конкурсі: при явній невідповідності 

спеціальності і кваліфікації вимогам, які висувались до претендентів на 

посаду;  якщо правоздатність особи, що  претендує на посаду обмежена;  

у разі підпорядкованості, підконтрольності родичів; якщо особа, яка 

претендувала на посаду керівника відділу, лабораторії, старше 65 років; 

якщо на посаду претендувала особа, яка закінчивши вуз або аспірантуру,  

зобов'язана пропрацювати не менше трьох років на іншій посаді або в 

іншій установі. 

Особи, яких було допущено до участі в конкурсі, мали право бути 

присутніми на засіданні вченої ради при обговоренні їх питання, давати 

необхідні пояснення. Ця норма забезпечувала охорону прав та інтересів 

осіб, що беруть участь у конкурсі. Керівник наукової установи сповіщав 

зазначених осіб про дату і місце засідання ради. 

Конкурсна комісія складала вмотивований висновок у письмовій 

формі по кожній кандидатурі і доповідала вченій раді факультету чи 

інституту. Рішення ради про результати конкурсу були  дійсними, якщо в 

голосуванні брало участь не менше 2/3 членів ради. Для підрахунку 

голосів рада перед початком голосування обирала лічильну комісію у 

складі не менше трьох членів ради. Лічильна комісія оголошувала 

результат голосування по кожній кандидатурі. Протокол лічильної комісії  

затверджувався радою. Рішення комісії приймалося відкритим 

голосуванням, простою більшістю голосів. Обраним вважався кандидат, 

що отримав найбільшу кількість голосів, за якого проголосувало більше 

половини членів ради, які брали участь в голосуванні. Якщо  жоден 
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кандидат не отримав зазначеної кількості голосів, конкурс вважався не 

проведеним. 

Таким чином, конкурсний порядок заміщення посад наукових 

працівників був спрямований на забезпечення відбору найбільш 

кваліфікованих кадрів для роботи в науково-дослідних інститутах і 

лабораторіях. Дотримання процедури конкурсного добору наукових 

кадрів створювало гарантії об'єктивного підходу до оцінки ділових 

якостей науковця і його відповідності займаній посаді,  виключало 

суб'єктивізм в підборі наукових кадрів. Поєднання гласності й 

можливості відбору в процесі конкурсного змагання кращих кандидатів 

забезпечувало беззаперечні переваги конкурсного порядку заміщення 

вакантних посад наукових працівників.  

Поряд із конкурсним відбором наукових кадрів починає 

формуватися конкурсний порядок прийняття на роботу творчих 

працівників. Зокрема, положення «Про порядок проведення конкурсів на 

заміщення штатних посад творчів працівників в театрах та художніх 

колективах», затверджене Міністерством культури СРСР від 20.02.1960 

р., № 102 [101, с. 260-263] встановлювало, що артисти, режисери, 

диригенти, балетмейстери, хормейстери, концертмейстери, 

акомпаніатори-концертмейстери і художники, що працюють в театрах, 

філармоніях, ансамблях, оркестрах, хорах та інших концертних 

організаціях і в художніх колективах, через кожні п'ять років підлягають 

переобранню за конкурсом, яке здійснювала художня рада (або спеціальні 

комісії за жанрами) творчого колективу. У разі необрання працівника на 

новий термін він на цій підставі підлягає звільненню або  може бути 

переведений за його згодою в даному колективі на іншу посаду, що не 

заміщюється за конкурсом. Займана ним посада ставала вакантною і 

оголошувався конкурс.  

Дати проведення конкурсів в кожному колективі встановлювалися 

керівництвом театрально-видовищного підприємства спільно з 
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художньою радою, профспілковим комітетом і узгоджувалися з 

вищестоящим органом культури, при цьому, не підлягали переобранню 

творчі працівники, яким присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці, 

народні артисти СРСР, лауреати Ленінської премії СРСР, депутати 

Верховної Ради СРСР, а також художні керівники (головні режисери, 

головні диригенти, головні балетмейстери, головні хормейстери і головні 

художники), призначення і звільнення яких здійснювалося 

вищестоящими в порядку підлеглості організаціями. Крім цього, не 

допускалось переобрання вагітних жінок, матерів, які мають дитину 

віком до 1,5 років, а також одиноких матерів, які мають дітей віком до 5 

років. 

Сама підготовка та проведення конкурсів здійснювалась 

керівництвом театрально-видовищних підприємств за участю художньої 

ради та профспілкового комітету. Зокрема, у театрально-видовищних 

підприємствах, що мали колективи різних жанрів (музичні театри, 

концертні організації, тощо), проведення переобрань здійснювалося 

художніми радами. Лише інколи створювалися комісії за жанрами, коли 

художня рада підприємства не мала достатніх можливостей для 

прийняття обґрунтованих рішень з питань переобрань у певних жанрах 

виконавських колективів. Склад такої комісії затверджувався 

вищестоящими органами культури з обов'язковим включенням до них 

художніх керівників, провідних постановників і виконавців, голів 

профспілкових бюро відповідних виконавських колективів. 

Рішення з питань конкурсів таємним голосуванням приймала 

художня рада, при цьому в голосуванні брали участь члени художньої 

ради, присутні на її засіданні, а рішення художньої ради було дійсним, 

якщо в голосуванні брало участь не менше двох третин членів його 

затвердженого складу. Переобраним на новий 5-річний строк вважався 

творчий працівник, який отримав найбільшу кількість голосів (але не 

менше 50%). У разі незгоди з рішенням художньої ради (комісії) з питань 
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переобрань або конкурсів, директор театрально-видовищного 

підприємства міг винести питання на повторний розгляд художньої ради.  

Указані положення, на нашу думку, мали позитивний характер, 

оскільки стимулювали до підтримання творчими працівниками своїх 

вмінь і навичок на високому рівні,  щоб зберегти свою посаду в 

майбутньому, оскільки у разі необрання творчого працівника, його посада 

оголошувалась вакантною та заміщювалася за конкурсом.  

Згодом постановою Ради Міністрів СРСР від 01.03.1986 р., № 282 

«Про порядок формування творчих складів театрів, концертних 

організацій та художніх колективів» [84] було надано можливість за 

допомогою конкурсного відбору в процесі творчого змагання відстоювати 

право на те положення в колективі, яке відповідає таланту, професійному 

рівню, досвіду та художній майстерності кожного творчого працівника. 

Порядок формування творчих складів також мав на меті подальше 

вдосконалення творчо-виробничої роботи в театрах, концертних 

організаціях, музичних і танцювальних колективах, більш повноцінне 

використання творчих кадрів, зміцнення виконавських складів шляхом 

більш правильної організації за віковими, професійними і творчими 

ознаками, поліпшення системи виховання колективів на високих 

моральних принципах. 

Закон СРСР «Про державне підприємство (об'єднання)» від 

30.06.1987 р., № 7284-XI [111] встановлював, що на підприємстві  

здійснюється  виборність  керівників на конкурсній основі, що забезпечує 

поліпшення якісного складу  керівних  кадрів  і  посилення  їх   

відповідальності   за результати  діяльності.  Принцип  виборності на 

конкурсній основі застосовувався  щодо керівників підприємств, 

структурних одиниць об'єднань, виробництв, цехів,  відділень,  дільниць,  

ферм  і  ланок,  а також майстрів і бригадирів. Керівник  підприємства,  

структурної  одиниці   об'єднання обирався загальними зборами 

(конференцією) трудового колективу таємним  або відкритим 
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голосуванням (за розсудом зборів чи конференції) строком на 5 років і 

затверджувався вищестоящим органом. Якщо кандидатуру, обрану  

трудовим  колективом,  не затверджено вищестоящим органом, 

проводяться нові вибори.  При цьому вищестоящий орган зобов'язаний 

був пояснити  трудовому  колективу  причини відмови в затвердженні 

результатів конкурсного відбору.  Керівники підрозділів – виробництв,   

цехів,   відділень, дільниць,  ферм  і  ланок,  а також майстри і бригадири 

обиралися на конкурсній основі відповідними колективами таємним  або  

відкритим  голосуванням  на строк   до  5  років  і  затверджуються  

керівником  підприємства. Керівники підприємств,   структурних    

одиниць    об'єднань, підрозділів, а також майстри і бригадири, звільнені з 

посади після закінчення  строку  повноважень,  можуть  бути  обрані  

знову  або направляються    на   іншу   роботу   в   порядку конкурсного 

відбору. 

У постанові Ради Міністрів СРСР від 20.08.1987 р., №984 «Про 

вдосконалювання роботи в Раді Міністрів СРСР і структури її апарату» 

[85] окрему увагу приділено покращенню добору кадрів. Зокрема, з 

метою поповнення і систематичного оновлення урядового апарату 

визнавалося необхідним мати надійний кадровий резерв, до якого 

пропонувалося відбирати осіб на конкурсній основі.  Вказувалося, що 

зараховувати до кадрового резерву на основі конкурсу слід 

висококваліфікованих та авторитетних працівників, головних спеціалістів 

підприємств та об’єднань. Передбачалося, що особи, які пройшли 

конкурс і були зараховані до кадрового резерву, повинні пройти ще 

стажування на різних посадах в апараті Ради Міністрів СРСР. 

Конкурсний відбір визнався обов’язковим для заміщення посад 

керівників та головних спеціалістів.  

Починаючи з 90-х рр., приймається низка нормативних актів, які 

встановлюють особливості правового регулювання прийняття на роботу 

за конкурсом щодо спеціальних категорій працівників (Положення про 
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порядок наймання та звільнення керівників закладів освіти України, що є 

у загальнодержавній власності, Порядок проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад державних службовців та ін.). 

Вивчивши нормативно-правове забезпечення прийняття на роботу 

за конкурсом в історичному плані, можемо зробити висновок, що ґенеза 

правового регулювання конкурсу включає певні періоди, а саме:  

1. Зародження правового регулювання прийняття на роботу за 

конкурсом (до 1918 р.). Цей період характеризується: (а)  появою 

змагальних процедур як форм добору кадрів спочатку в спеціальних 

галузях господарства (державна служба) з подальшим поширенням на 

інші категорії працівників; (б) прийняттям на службу тільки після 

отримання найкращого результату в змаганні; (в) формуванням 

спеціальних комісій при університетах, які оцінювали учасників 

змагання; (г) рішення цих комісій було обов’язковим для виконання.  

2. Становлення правового регулювання прийняття на роботу за 

конкурсом (1918 – 1960 рр.). Для розглядуваного періоду притаманно: (а)  

ототожнення конкурсу із атестацією у сучасному розумінні – 

передбачалося проведення періодичних конкурсів для виявлення 

професійного рівня працівника; (б) встановлення переваг особам, які 

мали вагомі заслуги в тій чи іншій галузі – ці особи не повинні були 

проходити періодичні конкурси; (в) проведення конкурсів здійснювалося 

керівництвом; (г) у випадку негативного результату періодичного 

конкурсу надавалася можливість звільнення безперспективних кадрів. 

3. Подальший розвиток правового регулювання прийняття на роботу 

за конкурсом (1960 – 1990 рр.). У цей період (а) конкурсна процедура 

заміщення посади полягала в обранні та переобранні на цю посаду, що 

проводилося кожні п’ять років; (б) розширюється категорія працівників, 

які не підлягали такому переобранню; (в) переобрання здійснюється 

спеціальними суб’єктами, які існували в організаціях та установах, де 
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працювала певна особа; (г) за результатами такого переобрання особа 

могла бути звільнення з роботи або переведена на іншу посаду.  

4. Правове регулювання прийняття на роботу за конкурсом у роки 

незалежності України (1991 р. – до сьогодення). У ці часи (а) конкурс стає 

процедурою, яка проводиться виключно при прийнятті на роботу, а не в 

процесі останньої; (б) конкурс є порядком прийняття на роботу 

спеціальних категорій працівників; (в) для проведення конкурсу 

створюються спеціальні конкурсні комісії, на підставі рішення яких з 

працівником може бути укладено трудовий договір; (г) приймається 

низка нормативних актів, які встановлюють особливості правового 

регулювання прийняття на роботу за конкурсом щодо спеціальних 

категорій працівників. 

 

 

 

2.2. Правове регулювання конкурсу в зарубіжних країнах 

 

У період активізації здійснення трудо-правової реформи в Україні 

посилюється тенденція використання зарубіжного досвіду правового 

впорядкування відносин у сфері праці. Інтернаціоналізація суспільного 

життя, глобалізація економіки, регіональна інтеграція, а також 

уніфікуючий вплив правової регламентації праці у зарубіжних країнах 

призводить до зближення систем цієї галузі права різних країн, ініціює 

процес її гармонізації у світовому вимірі.  

Вивчення зарубіжного трудового права – необхідний компонент і 

фундамент порівняльно-правових досліджень. Причому це викликано 

вимогами сучасного життя: вивчаючи іноземне законодавство про працю, 

треба показувати як його загальні закономірності, так і специфічні риси 

основних правових сімей та окремих національних правових систем, 

розглядати зарубіжний досвід вирішення конкретних проблем. 
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Підтримуємо С. Л. Зівса, який переконаний, що порівняльне 

правознавство є одним із конкретних способів застосування діалектико-

матеріалістичного методу в дослідженні питань держави і права. Його 

специфічність полягає в тому, що об’єктом вивчення виступають 

інститути не однієї правової системи (системи права однієї держави), а 

двох і більше, а також у тому, що безпосередньою метою дослідження є 

виявлення спільного й відмінного [45, с. 25]. 

Конкурсний відбір  для заміщення вакантних посад передбачається 

як українським законодавством, так і законодавством інших держав.  

Конкурс є основним способом заміщення вакантних посад у багатьох 

країнах, але особливий теоретичний і практичний інтерес у нас викликає 

дослідження специфіки правового регулювання прийняття на роботу за 

конкурсом у країнах близького зарубіжжя.  

Так, Трудовий кодекс Азербайджанської Республіки від 01.02.1999 

р., № 618-IQ [161] у ст. 50 встановлює, що для виконання роботи, 

враховуючи характер трудової функції, роботодавець для заміщення 

деяких посад може оголосити конкурс в установленому порядку. Як 

правило, конкурс на заміщення посад оголошується в установах науки, 

освіти. Конкурс повинен забезпечувати рівноправність працівників. Не 

допускається оголошення конкурсу лише для визначення хто із 

представників однієї статі є кращим.  Конкурс може бути проведений за 

документами, даними кадрового обліку працівника (особи, яка претендує 

на заміщення відповідної посади) або за результатами співбесіди, тестів 

або змішаним способом.  

Роботодавець у встановленому порядку укладає з переможцем 

конкурсу строковий або безстроковий трудовий договір. Припинення 

трудового договору з працівником, який зайняв посаду за конкурсом, а 

також інші питання трудових відносин регулюються на підставах і в 

порядку, встановлених цим Кодексом. Претендент, який не згоден з 

результатами проведеного конкурсу, може протягом одного місяця з дня 
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прийняття конкурсною комісією рішення звернутися в суд. У разі 

виявлення необ'єктивного, незаконного проведення конкурсу, суд 

скасовує його результати. У цьому випадку конкурс проводиться знову з 

умовою усунення зазначених порушень. 

Згідно зі ст. 16 Трудового кодексу Киргизької Республіки від 

04.08.2004 р., № 106 [162] трудові відносини виникають на підставі акта 

про обрання за конкурсом та трудового договору, якщо законом, іншим 

нормативно-правовим актом, статутом (положенням) організації або 

іншим локальним актом роботодавця визначений перелік посад, що 

підлягають заміщенню за конкурсом і порядок конкурсного обрання  на ці 

посади. Відповідно до ст. 378 заміщення всіх посад науково-педагогічних 

працівників у вищому навчальному закладі здійснюється за трудовим 

договором, що укладається на термін до 5 років. При заміщенні посад 

науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах, за 

винятком декана факультету та завідувача кафедрою, укладенню 

трудового договору передує конкурсний відбір. Положення про порядок 

заміщення зазначених посад затверджується Урядом Киргизької 

Республіки. Так, Положенням про порядок заміщення посад 

професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів 

Киргизької Республіки від 29.05.2012 р., № 346 [100] визначено, що 

метою проведення конкурсу є відбір на заміщення вакантних посад 

професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу осіб, 

які мають відповідну теоретичну і фахову підготовку, здатних 

забезпечити викладання відповідних дисциплін на належному 

теоретичному, методичному рівні та проведення науково-дослідних робіт. 

Проведення конкурсу забезпечує право громадян на рівний доступ до 

заміщення вакантних посад, згідно з їх кваліфікацією, науково-

теоретичною і професійною підготовкою. 

У кінці навчального року керівником навчального закладу 

затверджується графік проведення конкурсу на заміщення вакантних 
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посад на майбутній навчальний рік. Конкурс оголошується у засобах 

масової інформації відповідно до затвердженого графіку. Термін подачі 

документів становить один місяць з дня опублікування оголошення про 

конкурс. 

Документи осіб, подані на заміщення вакантних посад, спочатку 

розглядаються на засіданні відповідної кафедри (з участю всіх 

працівників кафедри), за участю осіб, які подали документи на заміщення 

вакантної посади. На засіданні кафедри щодо кожної кандидатури 

приймається висновок із рекомендацією відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів штатних викладачів та наукових 

співробітників кафедри, який подається на розгляд конкурсної комісії 

вищого навчального закладу (факультету, структурного навчального 

підрозділу) протягом трьох робочих днів після проведення засідання 

кафедри. 

Для попереднього аналізу поданих на конкурс документів та 

підготовки рекомендацій для розгляду вченою радою, керівником 

навчального закладу формується конкурсна комісія на один навчальний 

рік. Головою конкурсної комісії є проректор з навчальної роботи. До 

складу конкурсної комісії входять представники факультетів 

(структурних навчальних підрозділів), навчального відділу та відділу 

кадрів (секретар), а також профспілкових і громадських організацій. 

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, що містить 

короткий висновок стосовно кожного кандидата, підписується головою та 

секретарем конкурсної комісії.  

Вибори конкурсного заміщення вакантних посад професорсько-

викладацького складу проводяться на вчених радах вищих навчальних 

закладів (факультету та структурних навчальних підрозділів) таємним 

голосуванням. На засіданні вченої ради, перед проведенням таємного 

голосування, оголошується висновок кафедри і рішення конкурсної 

комісії з відповідними рекомендаціями  щодо кожної кандидатури.  
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Для організації голосування вчена рада перед початком голосування 

обирає лічильну комісію в складі не менше трьох членів ученої ради. 

Лічильна комісія оголошує результати голосування. Протокол лічильної 

комісії затверджується відкритим голосуванням членів ученої ради та 

долучається до матеріалів конкурсу. 

Обраним вважається кандидат, який отримав більше половини 

голосів із числа присутніх на засіданні членів ученої ради. Якщо при 

проведенні конкурсу, в якому брали участь два і більше кандидати, ніхто 

не отримав більше половини голосів, то проводиться повторне 

голосування на цьому ж засіданні вченої ради. У бюлетень другого туру 

вносяться дві кандидатури, які набрали більшість голосів у першому турі. 

Обраним вважається кандидат, який отримав більшість голосів у другому 

турі. 

У разі відсутності заяв на конкурс, він вважається таким, що не 

відбувся. Якщо в результаті проведення конкурсу не були виявлені 

кандидати, які відповідають пред'явленим вимогам, ректор може 

прийняти рішення про проведення повторного конкурсу. 

Законодавством Республіки Таджикистан детально регламентовано 

прийняття на роботу за конкурсом у сфері державної служби. Так,  Закон 

«Про державну службу» від 05.03.2007 р., №233 [80] визначає, що  

конкурс – це порядок відбору кандидатів на заміщення вакантної 

адміністративної посади державної служби шляхом визначення їх 

відповідності кваліфікаційним вимогам вакантної посади (ст. 1). 

Заміщення вакантної адміністративної посади державної служби 

проводиться на конкурсній основі (ст. 18). Порядок проведення конкурсу 

та його види встановлюються Положенням про порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантної адміністративної посади державної 

служби, затвердженим Президентом Республіки Таджикистан від 

20.05.2009 р., № 659 [89], згідно з яким конкурс на заміщення вакантних 

адміністративних посад державної служби  проводиться з метою 
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забезпечення рівного доступу громадян Республіки Таджикистан до 

держслужби, добору та розстановки висококваліфікованих і 

компетентних кадрів на державну службу, а також для забезпечення 

кар'єрного росту державних службовців. 

Вакантними адміністративними посадами державної служби 

вважається посади, які передбачені у Реєстрі державних посад Республіки 

Таджикистан та є вакантними. 

Конкурс на заміщення вакантних посад в державний орган 

здійснюється за внутрішньою і відкритій формі. Внутрішній конкурс 

проводиться для адміністративних державних службовців у межах одного 

державного органу для забезпечення кар'єрного росту адміністративних 

державних службовців цього органу, які відповідають кваліфікаційним 

вимогам, за погодженням з уповноваженим органом у сфері державної 

служби. До участі в зовнішньому конкурсі допускаються громадяни, які 

попередньо пройшли процедуру тестування та мають результати не 

нижче тих, що встановлюються уповноваженим органом, що проводить 

оцінку громадян із наданням висновку. Результати оцінки особистих 

якостей громадян враховуються при ухваленні рішення конкурсною 

комісією. 

Трудовий кодекс Республіки Бєларусь від 26.07.1999 р., №296-З [163] 

у ст. 24 передбачає, що у випадках, передбачених цим Кодексом та 

іншими законодавчими актами про працю, укладенню трудового договору 

можуть передувати: проведення конкурсу, обрання на посаду та інші 

заходи, що дозволяють визначити професійну придатність претендента на 

відповідну роботу чи посаду.  Статтею 254 визначено, що трудовий 

договір з керівником організації укладається власником організації або 

уповноваженим ним органом на строк, встановлений установчими 

документами організації або угодою сторін. Власник організації або 

уповноважений ним орган має право встановлювати в установчих 

документах організації процедури, що передують укладенню трудового 
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договору з керівником організації (проведення конкурсу, обрання або 

призначення на посаду та ін.). 

Положенням про порядок та умови проведення конкурсу на 

заміщення посади наукового працівника від 03.04.1998 р., № 536 [88] 

встановлюється, що конкурс проводиться на заміщення вакантних посад. 

Посада вважається вакантною не тільки тоді, коли вона є вільною, а й 

якщо виконання обов'язків за цією посадою тимчасово покладено на 

особу, що займає іншу посаду в цій організації.  Рішення щодо проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників 

приймається вченою радою установи. 

Оголошення про конкурс публікується у пресі не пізніше ніж за 

місяць до його проведення. Після оголошення конкурсу в організації 

утворюється конкурсна комісія. До складу комісії входять голова комісії, 

два-чотири наукових працівників, які обираються на засіданні вченої 

ради. Склад комісії затверджується наказом керівника цієї установи. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають заяву на ім'я 

керівника організації, яка оголосила конкурс. 

Конкурсна комісія розглядає матеріали, що надійшли від учасників 

конкурсу, готує висновок у письмовій формі по кожній кандидатурі та 

доповідає вченій раді. Висновок конкурсної комісії приймається шляхом 

голосування простою більшістю голосів від її складу. 

Учена рада таємним голосуванням обирає з числа учасників 

конкурсу кандидата на заміщення вакантної посади, на яку був 

оголошений конкурс. Усі особи, які беруть участь у конкурсі на цю 

посаду, вносяться в один бюлетень для таємного голосування. Для 

проведення таємного голосування вчена рада обирає лічильну комісію, 

яка оголошує результати голосування. Протокол лічильної комісії 

затверджується вченою радою. 

Обраним вважається кандидат, за якого проголосувало більше 

половини членів ученої ради, які брали участь у голосуванні. Якщо жоден 
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з кандидатів не отримав необхідної кількості голосів, проводиться 

повторне голосування, в якому беруть участь два кандидати, що отримали 

найбільшу кількість голосів у першому турі. Якщо жоден з кандидатів не 

отримав більше половини голосів членів ученої ради, конкурс вважається 

таким, що не відбувся. 

Рішення вченої ради за підсумками конкурсу затверджується 

керівником організації не пізніше одного місяця з дня прийняття 

зазначеного рішення. Рішення вченої ради може бути оскаржене 

учасниками конкурсу до вищестоящої установи. 

Прийняття на роботу за конкурсом передбачено також у Трудовому 

кодексі Республіки Казахстан від 23.11.2015 р., № 414-V ЗРК [164], 

зокрема, ст. 139 встановлює, що вступ на державну службу здійснюється 

в порядку призначення або за конкурсом. Останній організується і 

проводиться державною установою, що має вакантну посаду.  Вказане 

положення деталізується у Законі  Республіки Казахстан від 23.11.2015 р., 

№ 416-V ЗРК «Про державну службу Республіки Казахстан» [79], де 

визначено, що для заміщення адміністративних державних посад корпусу 

«А» може бути проведено конкурс серед громадян, зарахованих у 

кадровий резерв адміністративної державної служби корпусу «А». 

Конкурс проводиться посадовою особою (органом), які мають право 

призначення на цю державну посаду, або уповноваженою ним посадовою 

особою (ст. 23). 

Конкурс на зайняття вакантної або тимчасово вакантної 

адміністративної державної посади корпусу «Б» може бути таких видів:  

1) загальний конкурс серед громадян; 

2) внутрішній конкурс серед державних службовців. 

Конкурс включає в себе ряд послідовних етапів: (1) публікація 

оголошення про проведення конкурсу; (2) прийом документів від осіб, які 

виявили бажання взяти участь у конкурсі; (3) створення конкурсної 

комісії державного органу або єдиної конкурсної комісії; (4) розгляд 
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документів учасників конкурсу на відповідність встановленим 

кваліфікаційним вимогам; (5) співбесіди з учасниками конкурсу, що 

проводиться конкурсною комісією державного органу; (6) висновок 

конкурсної комісії державного органу (ст. 27). 

Загальний конкурс проводиться на заміщення адміністративної 

державної низової посади корпусу «Б», яка є вакантною або тимчасово 

вакантною, а також іншої вакантної або тимчасово вакантної 

адміністративної державної посади, яка не є низовою. 

До участі в загальному конкурсі допускаються громадяни, які 

попередньо пройшли процедуру тестування та мають результати не 

нижче тих значень, що встановлюються уповноваженим органом, що 

проводить оцінку особистих якостей громадян із наданням висновку. 

Результати оцінки особистих якостей громадян враховуються при 

ухваленні рішення конкурсною комісією. 

Для заняття вакантної або тимчасово вакантної адміністративної 

державної посади корпусу «Б» державним органом проводиться 

внутрішній конкурс серед державних службовців даного державного 

органу, в якому мають право брати участь державні службовці його 

відомства, територіальних підрозділів. 

У разі відсутності учасників конкурсу, які отримали позитивний 

висновок конкурсної комісії проводиться внутрішній конкурс серед 

державних службовців усіх державних органів. У разі відсутності 

учасників конкурсу, які отримали позитивний висновок конкурсної 

комісії серед державних службовців державних органів проводиться 

загальний конкурс. 

В. П. Тимощук та А. М. Школик, дійшли висновку, що за ступенем 

допуску кандидатів конкурси можуть бути: 

а) відкриті: будь-яка особа, що відповідає встановленим вимогам для 

зайняття певної посади, може брати участь у конкурсі на зайняття будь-

якої посади. Для підвищення за посадою особа або проходить новий 
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конкурс, або призначається на розсуд уповноважених органів та 

керівників, проте, в будь-якому випадку, автоматичного просування 

немає. Важливо також, що створюється своєрідна «спеціалізація» саме 

для конкретної посади; 

б) закриті: кандидатом можуть бути лише особи, що вже мають 

певний статус (приміром, держслужбовці) або перебувають на 

підготовчій службі. Зайняття постійної посади означає фактично 

безстрокове працевлаштування за умови успішного виконання 

функціональних обов'язків. При цьому важливо наголосити на 

«універсальній» спеціалізації службовців. Просування по службі 

здійснюється, починаючи з найнижчих щаблів у ієрархії публічної 

служби; 

в) змішані: коли на частину посад можуть претендувати будь-які 

особи, а на окремі посади можна кандидувати, лише маючи певний досвід 

за посадою [142, с. 61].  

А. В. Кірмач, досліджуючи європейський досвід конкурсного відбору 

в сфері держслужби, класифікує конкурсні процедури:  

(1) за ступенем допуску кандидатів: (а) відкриті – будь-яка особа, що 

відповідає встановленим умовам вступу на державну службу та вимогам 

для зайняття певної посади може брати участь у конкурсі на зайняття 

будь-якої вакантної посади; (б) закриті – кандидатом можуть бути лише 

особи, що вже мають статус службовця або перебувають на підготовчій 

службі; (в) змішані – на частину посад можуть претендувати будь-які 

особи, а на інші – лише особи, які мають певний досвід держслужби; 

(2) за стадіями службової кар’єри: (а) конкурси на проходження 

підготовчої практики; (б) конкурси на призначення на постійну посаду 

держслужби; (в) конкурси на підвищення за посадою;  

(3) за змістом конкурсної процедури: (а) конкурси на основі 

документів; (б) конкурси, що передбачають проведення іспитів; (в) 

змішані (містять елементи обох вищеназваних процедур) [53, с. 137, 138].  
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Відповідно до ст. 18 Трудового кодексу Російської Федерації від 

30.12.2001 р., № 197-ФЗ (далі – ТК РФ) [165] трудові відносини на 

підставі трудового договору внаслідок обрання за конкурсом на 

заміщення відповідної посади виникають, якщо трудовим законодавством 

та іншими нормативно-правовими актами, що містять норми трудового 

права, або статутом (положенням) організації визначено перелік посад, 

що підлягають заміщенню за конкурсом, та порядок конкурсного відбору 

на ці посади. Так, у РФ конкурси проводяться на заміщення: старших, 

провідних, головних і вищих вакантних державних посад федеральної 

державної служби, що засновані федеральними органами державної влади 

або їх апаратом, іншими державними органами, утвореними згідно з 

Конституцією РФ; всіх посад науково-педагогічних працівників у вищому 

навчальному закладі, за винятком посади декана факультету та завідувача 

кафедри; посад науково-педагогічних працівників, що зайняті вагітними 

жінками; посад науково-педагогічних працівників за трудовим 

договором, укладеним на невизначений строк, жінками, які мають дітей 

віком до трьох років.  

Відповідно до наказу Президента РФ «Про конкурс на заміщення 

вакантної посади державної цивільної служби Російської Федерації» від 

01.02.2005 р., № 112 [81] конкурс на заміщення вакантної посади 

держслужби забезпечує конституційне право громадян РФ на рівний 

доступ до держслужби, а також право державних цивільних службовців 

на кар’єрний ріст на конкурсній основі. Конкурс в державному органі 

оголошується за рішенням керівника держоргану або представника 

керівника, за наявності вакантної (не зайнятої службовцем) посади 

державної служби, на заміщення якої може бути проведено конкурс. 

Конкурс проводиться в два етапи. На першому етапі на офіційних 

сайтах державного органу і державної інформаційної системи у сфері 

державної служби в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет» 

розміщується оголошення про прийом документів для участі в конкурсі . 
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Громадянин РФ, який виявив бажання брати участь у конкурсі, подає в 

державний орган встановлені документи. 

Рішення про дату, місце і час проведення другого етапу конкурсу 

приймається керівником після перевірки достовірності відомостей, 

поданих претендентами на заміщення вакантної посади держслужби, а 

також після оформлення в разі необхідності допуску до відомостей, що 

складають державну та іншу охоронювану законом таємницю. 

Для проведення конкурсу правовим актом державного органу 

утворюється конкурсна комісія, що діє на постійній основі.  

До складу конкурсної комісії входять представник керівника та (або) 

уповноважені ним держслужбовці (в тому числі з підрозділу з питань 

державної служби і кадрів, юридичного (правового) підрозділу, а також 

підрозділу, в якому проводиться конкурс на заміщення вакантної посади), 

представник федерального державного органу з управлінню державної 

службою або державного органу суб'єкта РФ з управління державною 

службою, а також представники наукових, освітніх та інших організацій , 

які запрошені відповідним органом з управління державною службою за 

запитом представника керівника як незалежні експерти – фахівців з 

питань, пов'язаних з держслужбою. Число незалежних експертів має 

становити не менше 1/4 від загального числа членів конкурсної комісії. 

Засідання конкурсної комісії проводиться при наявності не менше двох 

кандидатів. 

Конкурс полягає в оцінці професійного рівня кандидатів на 

заміщення вакантної посади держслужби, їх відповідності 

кваліфікаційним вимогам. Під час проведення конкурсу конкурсна 

комісія оцінює кандидатів на підставі поданих документів про освіту, 

проходження цивільної чи іншої державної служби, здійсненні іншої 

трудової діяльності, а також на основі конкурсних процедур з 

використанням методів оцінки професійного рівня, які не суперечать 

федеральним законам та іншим нормативно-правовим актам РФ, що 
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включають співбесіду, анкетування, проведення групових дискусій, 

написання реферату або тестування. При оцінці професійних якостей 

кандидатів конкурсна комісія виходить із відповідних кваліфікаційних 

вимог до вакантної посади держслужби та інших положень посадової 

регламенту. 

Рішення конкурсної комісії приймається за відсутності кандидата та 

є підставою для призначення на вакантну посаду держслужби або відмови 

в такому призначенні. Конкурсна комісія має право прийняти рішення, 

що має рекомендаційний характер – про включення до кадрового резерву 

державного органу кандидата, який не став переможцем конкурсу на 

заміщення вакантної посади держслужби, але професійні та особистісні 

якості якого отримали високу оцінку. 

Стаття 332 ТК РФ встановлює, що укладення трудового договору на 

заміщення посади педагогічного працівника, який відноситься до 

професорсько-викладацькому складу, що здійснює освітню діяльність з 

реалізації освітніх програм вищої освіти і додаткових професійних 

програм, а також переведення на таку посаду передує обрання за 

конкурсом на заміщення відповідної посади.  З метою збереження 

безперервності навчального процесу допускається укладення трудового 

договору на заміщення посади педагогічного працівника, який 

відноситься до професорсько-викладацькому складу, що здійснює 

освітню діяльність з реалізації освітніх програм вищої освіти і 

додаткових професійних програм, без обрання за конкурсом на заміщення 

відповідної посади при прийомі на роботу за сумісництвом чи у 

створювані освітні організації вищої освіти до початку роботи вченої 

ради – на строк не більше одного року, а для заміщення тимчасово 

відсутнього працівника, за яким відповідно до закону зберігається місце 

роботи, – до виходу цього працівника на роботу. 

Порядок і умови конкурсного відбору та укладення трудових 

договорів між освітньою організацією вищої освіти і працівником з числа 
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науково-педагогічного складу визначаються наказом Міністерства освіти 

і науки РФ «Про затвердження переліку посад наукових працівників, які 

підлягають заміщенню за конкурсом, та порядку проведення такого 

конкурсу» від 02.09.2015 р., № 937 [87], який складається з двох частин – 

переліку посад та власне порядку проведення конкурсу. 

Конкурс полягає в оцінці професійного рівня претендента на 

заміщення посад наукових працівників або переведення на відповідні 

посади наукових працівників в організації, виходячи з раніше отриманих 

претендентом наукових і (або) науково-технічних результатів, їх 

відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до посади, а також 

науковим і (або) науково-технічним завданням, вирішення яких 

передбачається претендентом. 

Для проведення конкурсу в організації формується конкурсна 

комісія. При цьому склад конкурсної комісії формується з урахуванням 

необхідності уникнення конфлікту інтересів, що може вплинути на 

прийняття конкурсною комісією рішення. До складу конкурсної комісії в 

обов'язковому порядку включаються керівник організації, представники 

виборного органу відповідної первинної профспілкової організації, 

некомерційних організацій, які зацікавлені в результатах конкурсу, а 

також провідні вчені, запрошені з інших організацій, що здійснюють 

наукову, науково-технічну, інноваційну діяльність схожого профілю. 

Для проведення конкурсу організація розміщує оголошення в 

інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет» на своєму 

офіційному сайті та на порталі вакансій.  Для участі в конкурсі 

претенденту необхідно розмістити на порталі вакансій заявку. 

За підсумками розгляду заявок конкурсна комісія складає рейтинг 

претендентів на основі їх оцінки, виходячи з відомостей, що містяться в 

заявці та інших прикріплених до заявки матеріалах і результатів 

співбесіди (при наявності), які найбільш повно характеризують 

кваліфікацію, досвід і результативність претендента. Рейтинг складається 
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на підставі суми бальної оцінки, виставленої членами конкурсної комісії 

претенденту.  

Переможцем конкурсу вважається претендент, що зайняв перше 

місце в рейтингу. Рішення конкурсної комісії має включати вказівку на 

претендента, який посів друге місце в рейтингу. З переможцем 

укладається трудовий договір відповідно до трудового законодавства. 

Якщо протягом 30 календарних днів з дня прийняття відповідного 

рішення конкурсною комісією, переможець не уклав трудовий договір з 

власної ініціативи, організація оголошує про проведення нового конкурсу 

або укладає трудовий договір з претендентом, який зайняв друге місце.  

З огляду на важливість реформи у сфері державної служби в Україні 

та специфіку правового регулювання прийняття на держслужбу, вважаємо 

необхідним зупинитися на аналізі конкурсної процедури прийняття на 

роботу на держслужбу в країнах далекого зарубіжжя. Так як її світові 

стандарти полягають насамперед в об’єктивності, справедливості, 

неупередженості й відданості інтересам суспільства. 

У Великобританії процедура прийому на державну службу 

розрізняється залежно від щабля, групи або характеру посади. Відбором 

кандидатів для посади на державну службу займається Комісія зі справ 

цивільної служби, а також безпосередньо міністерства й відомства. 

Найбільш незалежними конкурсні комісії традиційно є в державах англо-

американської правової системи, і зокрема у Великій Британії. Для 

запобігання протекціонізму при призначеннях на посади цивільної 

служби британці ще у ХІХ ст. почали створювати такі комісії,  що  

призначались  урядом  і  складались  з  осіб,  незалежних  від політиків та 

керівників адміністративних структур. Наприкінці 1960-х років  зазначені  

комісії  було  включено  до  спеціально  уповноважених органів у справах 

цивільної служби, при цьому,  їх незалежність як органів відбору не 

постраждала [157, с. 65]. 
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Допоміжну роль виконує спеціальне Агентство по оцінці й відбору 

кандидатів для державної служби. На технічні посади, що не вимагають 

високої кваліфікації, зарахування може проходити по спрощеній 

процедурі самими міністерствами (відомствами). Набір службовців 

середньої ланки проводиться міністерствами й відомствами під загальним 

контролем Комісії. 

Процедура прийому на роботу фахівців цивільної служби (юристів, 

економістів, інженерів, адміністраторів) полягає в спеціальному конкурсі, 

проведеному Комісією зі справ цивільної служби. Вона займається 

відбором кандидатів на середні й вищі посади в системі державної 

служби.  

Процедура відбору складається з декількох етапів. Перший – 

письмовий іспит на задану тему в якості головної умови вступу до 

цивільної служби, що заснований на програмах провідних університетів – 

Оксфорда та Кембриджа, що призводить до того, що саме ці університети 

надають більшу частину кандидатів на керівні посади.  Після успішного 

проходження першої стадії відбору протягом двох днів проводяться тести 

й інтерв’ю. Потім представники Відділу по остаточному відбору на 

підставі оцінки, даної екзаменаторами й членами Ради по інтерв’ю, 

проводять заключну співбесіду, в результаті чого вирішується питання 

про зарахування.   

Неменш цікавим для нас може виявитися досвід ФРН щодо 

конкурсного відбору на держслужбу. Довгий час питання конкурсного 

відбору регулювалося Федеральним Законом «Про чиновників», що був 

прийнятий в 1953 році, але через деякий час був прийнятий  Закон «Про 

статус чиновників» в редакції від 31 березня 1999 р., який діє і сьогодні 

та визначає загальний статус чиновників, принципи їх призначення, 

порядок просування по службі, визначені права та обов’язки чиновників, 

а також встановлені вимоги, яким повинен відповідати чиновник.    
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Федеральним службовцем вважається особа, яка знаходиться в 

публічно-правових відносинах служіння та вірності з федерацією або з 

федеративною корпорацією, закладом або установою публічного права. 

Особи, які зайняті на державній службі поділяються на три категорії: 

чиновники, службовці і робітники державних установ.   

Основний закон Федеративної Республіки Німеччини визначає, що 

чиновники у Німеччині, як особлива група людей, що проходять 

державну (публічну) службу, пов’язані з державою «узами публічно-

правових відносин служіння та вірності» [157, с. 81-84]. Важливим є те, 

що при відборі осіб для роботи в державних федеральних органах діє в 

якості обов’язкової умови так званий принцип «землянств», тобто 

залучатися повинні ті чиновники які належать до тієї федеративної землі, 

на території якої діють відповідні державні органи.  

Федеральний Закон «Про статус чиновників», встановлює наступні 

підстави виникнення публічно-правових (державно-службових) відносин: 

призначення на посаду на підставі адміністративного акта на розсуд 

керівника установи; зарахування на посаду внаслідок успішної здачі 

конкурсних іспитів; кооптація і зарахування на посаду.  

Персонал публічних установ ФРН комплектується на конкурсній 

основі. Кандидати визначаються через оголошення конкурсу на 

заміщення посади.  Їх  відбір  повинен  здійснюватись  відповідно  до  

придатності,  спроможності  і  фахових  здібностей,  не  беручи  до  уваги 

стать,  походження, расу, віросповідання, релігійні або політичні 

переконання, зв’язки.  

Цікавим є дослідження досвіду США у правовому регулювання 

конкурсного відбору на державну службу. Наприкінці 70-х років ХХ ст. в 

країні були проведені вагомі реформи Інституту цивільної служби. 

Більшість державних і політичних діячів були стурбовані повільністю, 

марнотратством і неефективністю адміністративно державного 

управління в країні. Закон про реформу цивільної служби був 
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розроблений адміністрацією Картера і прийнятий конгресом в 1978 р. 

Відповідно до цього закону Комісія цивільної служби припинила своє 

існування. Її функції були поділені між Бюро управління персоналом і 

Радою із захисту системи заслуг. 

Згодом була створена Федеральна рада по керівництву трудовими 

відносинами. Нові агентства почали функціонувати з 1 січня 1979 р. 

Окремо була створена Комісія з рівних можливостей зайнятості, яка взяла 

на себе функції контролю за дотриманням Закону «Про цивільні права» . 

На Бюро управління персоналом  покладено завдання забезпечення 

централізації та координації кадрової роботи в апараті адміністративно-

державного управління. Зокрема, набір на державну службу повинен 

здійснюватися із числа кваліфікованих осіб і по можливості з різних 

верств суспільства, а вибір кандидатів і просування по службі повинні 

здійснюватися винятково з урахуванням здібностей, знань і професійної 

підготовки на основі справедливого й відкритого конкурсу, що забезпечує 

всім рівні можливості [26, с. 221].  

У США під державним службовцем розуміють особу, праця якої 

оплачується з федерального бюджету. Основу організації федеральної   

державної служби складають три категорії службовців: «конкурсні», 

«виняткові» і «патронажні».   

Назва «конкурсна» пояснюється тим, що всі призначення на цю 

службу виробляються в результаті відбору на конкурсних іспитах. Набір 

на відповідні посади здійснюється у двох формах – «відкритій» (для 

посад власне конкурсної служби) та «закритій» (для служб охорони 

здоров’я, лісового господарства  і низки інших відомств).  

Більше 90% всіх державних службовців проходять через конкурсну 

систему. Назва «виняткова» відображає положення, за яким посади цієї 

служби виключені з-під дії Закону про цивільну службу. У число 

«виняткових» входять службовці Агентства з національної безпеки, ЦРУ, 

ФБР, Держдепартаменту, представництв США в міжнародних 
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організаціях. Цікаво, що організація даних служб будується на особливих 

принципах [156, c. 121]. 

В самій процедурі конкурсного відбору можуть брати участь будь-

які особи  з необхідними критеріями, такими як: вік, грамотність, і 

громадянство. На конкурсну службу  і службу в «закритих органах» 

іноземці не приймаються, за винятком нижчих  посад  і  окремих  

відомств  (наприклад, Державного департаменту),  де існує необхідність  

залучення  фахівців  вищої  кваліфікації, які не є громадянами США.  

Процедура прийому на роботу включає такі стадії: подання та 

перевірка заяви; проведення іспитів або співбесіди; перевірка   

благонадійності; вибір  кандидата  на  посаду;  перевірка  протягом  

випробувального  терміну.  Конкурсні  іспити проводяться в письмовій і 

усній формі і мають на меті перевірку професійних знань і придатності 

кандидатів для зайняття посад, як правило,  середньої  ланки  управління.  

Екзаменаційні  вимоги  узгоджуються  з  Управлінням  у  справах  

державної  служби.  Важливою умовою  є  публікація  переліку  вакансій,  

за якими  проводяться  іспити  на  заміщення  посад,  що  формально  дає  

можливість  узяти  в них  участь  кожній  зацікавленій  особі.  Цікавим  є  

факт  з  приводу  того,  що  допускається виплата   компенсацій   тим   

здобувачам,  які приїжджають на іспити [29, c. 481]. 

Отже, метою  проведення конкурсу, як і в інших країнах, є 

перевірка професійних знань і придатності кандидатів для заняття посад 

шляхом проведення конкурсу. У відповідних відомствах створюються 

комісії, що здійснюють прийом на службу, як правило, в них входять 

особи з числа працюючих у них службовців, до завдання яких входить 

розгляд заяв кандидатів на заняття кар'єрних посад. Критеріями оцінки 

кандидатів на посади є: знання і досвід, як необхідна умова того, що 

державний службовець буде належним чином справлятися з покладеними 

на нього завданнями та обов'язками; досвід управлінської діяльності.  
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Японія також належить до країн, де при прийнятті на посаду 

держслужби застосовується конкурсний відбір. Одним з нормативно-

правових актів, що закріпив конкурсний відбір є  Закон «Про державних 

публічних посадових осіб», який  визначає, що набір на державну службу 

здійснюється на підставі результатів здачі даною особою іспитів, 

результатів, досягнутих у роботі, або інших реальних свідоцтв потенціалу 

[26, с. 520-550]. Палата по справах персоналу  здійснює організацію 

проведення  іспитів та складається із трьох членів (один із яких її 

Президент). Призначається вона  Кабінетом Міністрів за згодою обох 

палат парламенту зі шляхетних осіб не молодше 35 років. У складі 

управління набору й використання персоналу знаходяться спеціальний 

екзаменаційний відділ і чотири головних екзаменатори. Палата приймає 

рішення, який іспит проводити: 1) з метою набору, 2) просування по 

службі або 3) об'єднуючий обидва види. Також, палата за своїми 

правилами може ввести додаткові вимоги для вступників уперше, а у 

відношенні претендентів на підвищення в посаді – обмежити коло 

результатів, що екзаменуються шляхом відбору на підставі, попередньої 

службової діяльності. 

Для осіб, які вперше вступають на службу, іспити проводяться по 

трьох окремих групах: 1) для осіб, що закінчили вищі навчальні заклади; 

2) для осіб, що мають неповну вищу освіту; 3) для осіб, що закінчили 

середні навчальні заклади. На практиці шанси зайняти керівні посади 

мають лише особи, які мають вищу освіту. Більшість представників 

японської бюрократичної еліти закінчили одні й ті ж самі навчальні 

заклади. Як правило, це випускники юридичного факультету Токійського 

університету [2, с. 166]. 

Іспити в державні установи проводяться в усній чи письмовій 

формі, при цьому деякі міністерства готують власні іспити. Серед них 

МЗС Японії. Кандидати в кар'єрні дипломати (вони повинні бути не 

молодше 20 і не старше 28 років) протягом трьох-чотирьох днів у червні 
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здають письмові екзамени з наступних предметів: Конституція Японії, 

міжнародне право, економічна теорія, історія дипломатії й іноземна мова. 

Крім того, здобувач на власний розсуд обирає для здачі адміністративне 

або приватне право, а також один з розділів теорії й практики грошово-

фінансових відносин. Проводиться також «загальний іспит» у вигляді 

групової дискусії по одному із предметів з метою визначити здатність 

кандидатів швидко схоплювати суть різних думок, виробляти свій підхід, 

використовувати переконливі аргументи при викладі власної позиції       

[94, с. 135]. Після проведення іспитів в усній чи письмовій формі Палата 

по справах персоналу оголошує результати конкурсного відбору, 

відповідно до яких особа, що показала кращий результат займає 

конкурсну посаду. 

В. П. Тимощук та А. М. Школик, у процедурі проведення конкурсу 

при прийнятті на роботу в зарубіжних країнах виділили такі стадії: 

1) публічне інформування про наступний конкурс на певні посади. 

Зазвичай законодавство детально регулює цей етап конкурсної 

процедури. Оголошення про набір повинно досягти усіх можливих 

претендентів. Також законодавство встановлює основні вимоги до змісту 

оголошень, що подаються; 

2) конкурс документів (відбір конкурсною комісією кандидатів, що 

відповідають встановленим та оголошеним вимогам згідно з поданими 

документами). Ця стадія за законами багатьох країн повинна бути 

завершена поданням другого оголошення про кандидатів, що 

відповідають конкурсним вимогам і допускаються до наступних етапів 

конкурсної процедури. Після закінчення терміну для подання документів 

керівник установи невідкладно розповсюджує список кандидатів, які 

відповідають вимогам, визначеним в оголошенні про набір, розмістивши 

за тими ж правилами, що й первинну інформацію про конкурс. 

Інформація публікується також на електронній сторінці відповідного 

адміністративного органу; 
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3) проведення іспиту. Іспит може проводитись письмово або у 

формі усної співбесіди, або ж із поєднанням письмової та усної 

складових. Конкурсна комісія проводить із заявниками співбесіди, які 

можуть бути замінені або доповнені письмовим іспитом. Тобто, 

альтернативи щодо способу проведення іспитів є істотними, головне, щоб 

іспит дозволяв виявити об'єктивно здібніших претендентів для публічної  

служби; 

4) прийняття рішення про рекомендації на зайняття певних посад. 

Встановлення результатів проведених іспитів є прерогативою конкурсних 

комісій. На цій стадії також передбачено обов'язок конкурсних комісій 

проінформувати усіх учасників конкурсу про прийняте рішення [142, с. 

64, 65]. 

О. П. Єфремова переконана, що позитивними рисами проведення 

конкурсного відбору на держслужбу в зарубіжних країнах є: (1) 

створення єдиного «центру оцінки кандидатів», підконтрольного 

начальнику Агентства державної служби, де мають бути створені умови 

для виключення впливу на працівників (висока оплата праці оцінюючого 

персоналу та контроль), склад центру складатиметься з найкращих 

представників професорів університетів, вищих державних службовців, 

фахівців з управління персоналом; (2) принципи конкурсу – своєчасність, 

економічність та швидкість та принцип «відкритих дверей», що 

передбачає доступ до державної служби усіх бажаючих; (3) проведення 3-

х конкурсів: перший – для випускників вищих навчальних закладів; 

другий – для кадрових службовців, які можуть навіть не мати диплома; 

третій – для інших осіб, що бажають вступити на державну службу; (4) 

забезпечення кандидатів відкритою інформацією тестових завдань та 

відповідей у системі Інтернет; можливість заповнення та відправки 

кандидатом анкети – резюме на участь у конкурсі в режимі он-лайн; 

розміщення на офіційних порталах переліку необхідних документів та 

пояснень до процесу заповнення заяв, їх зразки та іншу необхідну 
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інформацію; (5) надання можливості кандидату реально оскаржувати 

рішення конкурсної комісії та керівника державної служби у суді; (6) 

формування спеціального списку з кандидатів, які успішно пройшли 

конкурсний відбір, але не стали переможцями, та використання його у 

якості кадрового резерву [40, с. 114]. 

За результатами вивчення іноземного досвіду правового регулювання 

прийняття на роботу за конкурсом зробимо такі попередні висновки. 

1. Конкурс на заміщення вакантної посади має на меті 2 головних 

завдання: (1) забезпечити конституційне право громадян на рівний доступ 

до визначених видів діяльності, а також (2) надати можливість кар’єрного 

зростання на конкурсній основі. 

2. Порядок та умови прийняття на роботу за конкурсом визначаються 

не лише законодавчими  актами, але й статутом (положенням) організації 

або іншими локальними актами роботодавця, у яких встановлюється 

перелік посад, що підлягають заміщенню за конкурсом і порядок його 

проведення. 

3. Процедура прийняття на роботу за конкурсом передбачає 

дотримання певних стадій: (1) публікація оголошення про проведення 

конкурсу; (2) прийом документів від осіб, які виявили бажання взяти 

участь у конкурсі; (3) створення конкурсної комісії; (4) розгляд 

документів учасників конкурсу на відповідність встановленим 

кваліфікаційним вимогам; (5) співбесіди з учасниками конкурсу, що 

проводяться конкурсною комісією; (6) висновок конкурсної комісії; (7) 

укладення трудового договору із переможцем конкурсу. 

4. У законодавстві деяких країн (приміром, Казахстан та Таджикистан) 

передбачаються види (загальний та внутрішній) конкурсу. Прийняття на 

роботу за загальним конкурсом проводиться серед громадян, які 

попередньо пройшли процедуру тестування та мають результати не 

нижче тих значень, що встановлюються уповноваженим органом, що 

проводить оцінку професійного рівня громадян. Внутрішній конкурс на 
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зайняття вакантних посад проводиться серед працівників, які на момент 

оголошення конкурсу працюють у цій установі.  

 
 

Висновки до розділу 2 

Поглиблене вивчення історичного та зарубіжного досвіду правового 

регламентування прийняття на роботу за конкурсом надало можливості 

зробити деякі висновки. 

1. Ґенеза правового регулювання прийняття на роботу за конкурсом  

включає відповідні періоди, а саме: 

А. Зародження правового регулювання прийняття на роботу за 

конкурсом (до 1918 р.). Цей період характеризується: (а) появою 

змагальних процедур як форм добору кадрів спочатку в спеціальних 

галузях господарства (державна служба) з подальшим поширенням на 

інші категорії працівників; (б) прийняттям на службу тільки після 

отримання найкращого результату в змаганні; (в) формуванням 

спеціальних комісій при університетах, які оцінювали учасників 

змагання; (г) рішення цих комісій було обов’язковим для виконання.  

Б. Становлення правового регулювання прийняття на роботу за 

конкурсом (1918 – 1960 рр.). Для розглядуваного періоду притаманно: (а) 

ототожнення конкурсу із атестацією у сучасному розумінні – 

передбачалося проведення періодичних конкурсів для виявлення 

професійного рівня працівника; (б) встановлення переваг особам, які 

мали вагомі заслуги в тій чи іншій галузі – ці особи не повинні були 

проходити періодичні конкурси; (в) проведення конкурсів здійснювалося 

керівництвом; (г) у випадку негативного результату періодичного 

конкурсу надавалася можливість звільнення безперспективних кадрів.  

В.  Подальший розвиток правового регулювання прийняття на роботу 

за конкурсом (1960 – 1990 рр.). У цей період (а) конкурсна процедура 

заміщення посади полягала в переобранні на цю посаду, що проводилося 

кожні п’ять років; (б) розширюється категорія працівників, які не 
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підлягали такому переобранню; (в) переобрання здійснюється 

спеціальними суб’єктами, які існували в організаціях та установах, де 

працювала певна особа; (г) за результатами такого переобрання особа 

могла бути звільнення з роботи або переведена на іншу посаду.  

Г.  Правове регулювання прийняття на роботу за конкурсом у роки 

незалежності України (1991 р. – до сьогодення). У ці часи (а) конкурс 

стає процедурою, яка проводиться виключно при прийнятті на роботу, а 

не в процесі останньої; (б) конкурс є порядком прийняття на роботу 

спеціальних категорій працівників; (в) для проведення конкурсу 

створюються спеціальні конкурсні комісії, на підставі рішення яких з 

працівником може бути укладено трудовий договір; (г) приймається 

низка нормативних актів, які встановлюють особливості правового 

регулювання прийняття на роботу за конкурсом щодо спеціальних 

категорій працівників. 

2. Основні особливості правового регулювання у зарубіжних країнах 

конкурсу при прийнятті на роботу: 

А. Порядок та умови прийняття на роботу за конкурсом визначаються 

не лише законодавчими  актами, але й статутом (положенням) організації 

або іншими локальними актами роботодавця, у яких встановлюється 

перелік посад, що підлягають заміщенню за конкурсом і порядок його 

проведення. 

Б. Процедура прийняття на роботу за конкурсом передбачає 

дотримання певних стадій: (1) публікація оголошення про проведення 

конкурсу; (2) прийом документів від осіб, які виявили бажання взяти 

участь у конкурсі; (3) створення конкурсної комісії; (4) розгляд 

документів учасників конкурсу на відповідність встановленим 

кваліфікаційним вимогам; (5) співбесіди з учасниками конкурсу, що 

проводяться конкурсною комісією; (6) висновок конкурсної комісії; (7) 

укладення трудового договору із переможцем конкурсу. 
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В. У законодавстві деяких країн (приміром, Казахстан та 

Таджикистан) передбачаються види (загальний та внутрішній) конкурсу. 

Прийняття на роботу за загальним конкурсом проводиться серед 

громадян, які попередньо пройшли процедуру тестування та мають 

результати не нижче тих значень, що встановлюються уповноваженим 

органом, що проводить оцінку професійного рівня громадян. Внутрішній 

конкурс на зайняття вакантних посад проводиться серед працівників, які 

на момент оголошення конкурсу працюють у цій установі. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ  

ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ  

 

3.1. Стадії конкурсу при прийнятті на роботу 

 

Конкурс – складне правове явище, що являє собою не окремий 

юридичний факт, а їх сукупність, кожен з яких є цілеспрямованою  

правомірною  юридичною дією – стадією. Останні включають в себе 

сукупність заходів із проведення конкурсного відбору, що мають свою  

мету, суб'єктів, процедуру та правові наслідки. Зокрема, процесуальну 

стадію розглядають як сукупність дій, що характеризуються: (а) 

безпосередніми цілями й завданнями; (б) особливим колом учасників і 

специфікою їх правового статусу; (в) комплексом процесуальних дій; (г) 

колом юридичних фактів; (д) правовими наслідками та їх процесуальним 

оформленням [99, с. 34]. 

О. В. Данилюк дійшов висновку, що конкурс як складний 

юридичний факт має у своїй структурі такі елементи: (1) подання 

претендентом заяви та інших документів на участь у конкурсі; (2) 

рішення про допуск до конкурсу; (3) конкурсний відбір; (4) голосування, 

що оформляється протоколом про результати конкурсу [34, с. 12, 13]. 

С. М. Терницький, виходячи з основних завдань і процедур 

конкурсного відбору, виділив дві самостійні стадії – підготовчу й 

основну. Підготовча стадія, на думку науковця, служить для підготовки 

проведення конкурсних процедур та підбору кандидатів для подальшого 

відбору для заміщення посади. Початок стадії пов'язаний з 

опублікуванням оголошення про прийом документів для участі в 

конкурсі, на підставі рішення керівника державного органа, а закінчення 

ознаменоване рішенням кадрової служби за погодженням з головою 

конкурсної комісії про дату, місце й час проведення іспиту. Основна 



114 

стадія безпосередньо пов’язана із визначенням конкурсною комісією 

переможця та укладення з ним трудового договору [157, с. 102].  

Д. В. Абакумов виокремлює три стадії конкурсного відбору, зокрема 

(1) робочу – пов’язана із наявністю умов проведення конкурсу, а також із 

робочими моментами (поява вакантної посади, прийняття рішення про 

проведення конкурсу); (2) підготовчу – підготовка до проведення 

конкурсних процедур (оголошення про конкурс, прийняття документів) 

та відбір кандидатів; (3) основну – оцінка конкурсною комісією 

предендентів на заміщення вакантної посади, прийняття рішення про 

переможця конкурсу [1, с. 94, 96, 111]. Вважаємо, що виокремлення 

робочої стадії є не достатньо обґрунтованим, оскільки ті дії, що 

відбуваються на цій стадії не відносяться до процедури конкурсу, вони є 

передумовою його проведення. 

Н. Г. Плахотнюк переконана, що стадіями конкурсу при прийнятті на 

роботу є: (1) підготовча, що обєднує два етапи: (а) складання інформації 

про вакантну посаду; (б) визначення критеріїв оцінки претендента; (2) 

оприлюднення вимог до кандидатів на вакантні посади; (3) подання 

кандидатами необхідних документів; (4) вивчення на відповідність 

відомостей про кандидата формальним вимогам; (5) проведення іспиту, 

співбесіди з кандидатом; (6) підготовка відповідних рекомендацій для 

керівника; (7) прийняття рішення про відмову чи прийняття на вакантну 

посаду [98, с. 288-290].  

О. В. Завгородний стверджує, що конкурний відбір при прийнятті на 

роботу складається з наступних стадій: (1) оголошення конкурсного 

відбору; (2) прийом документів від претендентів на участь у конкурсі; (3) 

прийняття обґрунтованого рішення стосовно кожного кандидата на 

вакантну посаду; (4) визначення переможця та надання висновку 

керівнику [44, с. 90]. 

На думку М. О. Міщука, проведення конкурсу складається із таких 

стадій: (1) публікація оголошення про конкурс у пресі або поширення 
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його через інші засоби масової інформації; (2) прийом документів від 

осіб, які бажають взчти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на 

відповідність встановленим вимогам до вакантної посади; (3) проведення 

співбесіди та відбір кандидатів [72, с. 117]. Вважаємо, що нелогічним є 

об’єднання в один самостійний етап проведення співбесіди та відбір 

кандидатів, позаяк метою співбесіди є виявлення відповідності профілів 

професійної компетентності кандидата на вакантну посаду, співбесіда 

займає проміжне місце між складанням іспиту (тестування) й відбором.  

Д. С. Девізоров переконаний, що етапами проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби слід визнати: а) оприлюднення 

оголошення про проведення конкурсу; б) формування конкурсної комісії; 

в) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх 

попередній розгляд на відповідність установленим вимогам до рівня 

професійної компетентності кандидата; г) складання іспиту (тестування); 

д) проведення співбесіди; е) відбір кандидатів [36, с. 148]. 

О. П. Єфремова виокремлює такі стадії та етапи конкурсу: (1) 

аналітична стадія; (2) стадія прийняття рішення; (3) стадія виконання 

прийнятого рішення: публікація оголошення проведення конкурсу; 

прийом документів та їх попередній розгляд; проведення іспиту та відбір 

кандидатів: (а) організаційна підготовка до іспиту; (б) складання 

конкурсного іспиту; (в) оцінювання та підбиття підсумків іспиту; (4) 

стадія закріплення прийнятого рішення; (5) стадія оскарження рішення. 

Передумовою конкурсу є аналітична стадія, у ході якої виявляється 

вакантна посада та з’являється необхідність її заміщення шляхом 

конкурсу. Аналітична стадія має за мету застосування саме конкурсу, а не 

іншого способу заміщення вакантної посади. Завданням аналітичної 

стадії є виокремлення конкурсу, як основного способу заміщення даної 

вакантної посади. Стадія прийняття рішення характеризується 

волевиявленням керівника у вигляді наказу або розпорядження та 

утворенням конкурсної комісії, та має за мету нормативне закріплення 
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конкурсу. Завданням цієї стадії є процесуальне оформлення рішення 

керівника. Метою стадії виконання рішень є максимально відкрито 

провести конкурсну процедуру та залучити на вакантну посаду державної 

служби висококваліфікованого спеціаліста. Завданнями цієї стадії є 

інформаційне забезпечення проведення конкурсу, прийняття та аналіз 

документів, виявлення найбільш кваліфікованого претендента шляхом 

іспиту та відбору [40, с. 121-124, 137]. 

Деякими законодавчими актами називаються стадії конкурсу при 

прийнятті на роботу. Зокрема, відповідно до Порядку проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців [124] 

конкурс проводиться поетапно: 

1) публікація оголошення державного органу про проведення 

конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової 

інформації; 

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, 

та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним 

вимогам до відповідного рівня посади; 

3) проведення іспиту та відбір кандидатів (п. 9) 

Згідно із Порядком  проведення тестування для зайняття посади 

прокурора місцевої прокуратури, затвердженого наказом Генеральної 

прокуратури України  20.07.2015 р.,  №98 [122] основними етапами 

відбору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури є:  

1) прийом документів;  

2) тестування на знання законодавчої бази (професійний тест);  

3) тестування на загальні здібності;  

4) формування рейтингу кандидатів (п. 4.1). 

Отже, можемо запропонувати власний підхід до стадійності 

конкурсного відбору при прийнятті на роботу, зокрема (а) підготовча 

стадія, що об’єднує декілька етапів: (1) оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсу; (2) прийом документів від осіб, які бажають взяти 



117 

участь у конкурсі; (3) попередній розгляд документів на відповідність 

установленим вимогам та (б) основна стадія, що охоплює (1) проведення 

конкурсного відбору; (2) визначення результатів конкурсу. 

Проведемо аналіз кожної стадії конкурсного відбор. 

Першим етапом підготовчої стадії є оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсу. Оголошення про конкурс є вольовим актом, що 

базується на відповідній нормі права, та здійснюється з метою реалізації 

волевиявлення осіб на участь у конкурсі для відбору.  

Закон України «Про Національну поліцію» [130] визначає що 

інформація (оголошення) про вакантні посади в поліції і про проведення 

конкурсу оприлюднюється відповідно до цього Закону і Типового 

порядку проведення конкурсу на офіційному веб-порталі центрального 

органу управління поліції, відповідного територіального органу (закладу, 

установи) поліції. Відповідно в оголошенні про проведення конкурсу 

зазначаються: 

1) місцезнаходження поліцейської комісії, яка проводить конкурс; 

2) назва вакантної посади; 

3) стислий зміст службових обов’язків; 

4) умови грошового забезпечення; 

5) вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки 

(спеціальності), досвіду роботи, у тому числі в поліції, та інші вимоги до 

рівня професійної компетентності кандидата на посаду відповідно до 

кваліфікаційних вимог до цієї посади, а також вимог до осіб, що 

приймаються на службу в поліції; 

6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на 

посаду; 

7) перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх 

подання; 

8) дата і місце проведення конкурсу;  
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9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.   

Порядок  проведення тестування для зайняття посади прокурора 

місцевої прокуратури [112] передбачає, що оголошення про проведення 

тестування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної 

прокуратури України. В оголошенні про проведення тестування 

зазначаються такі відомості: (1) підстави проведення тестування; (2) 

посади, на які проводиться тестування; (3) вимоги до претендентів; (4) 

перелік необхідних для участі у тестуванні документів та порядок їх 

подання; (5) найменування та місцезнаходження регіональних центрів. 

При цьому, структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, 

який відповідає за реформування органів прокуратури, протягом 3-х 

робочих днів після видання Генеральною прокуратурою України наказу 

про проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої 

прокуратури, оприлюднює на офіційному веб-сайті Генеральної 

прокуратури України інформацію про його проведення. 

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

державних службовців [90] встановлює, що орган, у якому проводиться 

конкурс, зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу 

в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації 

не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома 

працівників органу, в якому оголошується конкурс. Тобто, виходячи з 

буквального тлумачення цього пункту, передбачається три варіанти 

оприлюднення оголошення: (1) публікація в пресі; (2) поширення через 

інші засоби масової інформації; (3) публікація в пресі разом з 

поширенням через інші засоби масової інформації. Тоді як новий Закон 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 р., № 889-VIII [112] у ст. 

23 передбачає, що інформація про вакантну посаду державної служби 

оприлюднюється на офіційних веб-сайтах державного органу, в якому 

проводиться конкурс, та центрального органу виконавчої влади, що 



119 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби. 

Як бачимо, нині законодавець надає перевагу розміщення 

оголошення в мережі INTERNET, на сайтах держорганів, що провадять 

конкурсний відбір кадрів. На нашу думку, це не зовсім правильно, 

оскільки друковані засоби масової інформації забезпечують більш 

відкритий доступу до оголошень. Тому повідомлення мають бути 

опубліковані, як в пресі, так і знайти своє відображення на сайтах 

електронної мережі INTERNET. 

Однак, не передбачені конкретні журнали, газети, відомчі видання, 

де мають публікуватися конкурсні матеріали. Також, на нашу думку, в 

даному акті необхідно було б  визначити друковані органи, де повинні 

публікуватися повідомлення та оголошення про конкурс на заміщення 

вакантної посади. Тобто, це положення потребує вдосконалення порядку 

публікацій про вакантні посади для забезпечення відкритого доступу до 

інформаці та говорить про порушення забезпечення конституційного 

принципу рівного права доступу громадян до державної служби.  

Деякі нормативно-правові акти спрямовані для поширення 

поінформованості про конкурсні процедури. Так, постановою Кабінету 

Міністрів «Про заходи щодо створення електронної інформаційної 

системи «Електронний Уряд» від 24.02.2003 р., №208 [128] одним з 

пріоритетних завдань щодо розвитку інформаційного суспільства є 

надання громадянам та юридичним особам інформаційних та інших 

послуг шляхом використання електронної інформаційної системи 

«Електронний Уряд», яка забезпечує інформаційну взаємодію органів 

виконавчої влади між собою, з громадянами та юридичними особами на 

основі сучасних інформаційних технологій. Єдиний веб-портал органів 

виконавчої влади є центральною частиною електронної інформаційної 

системи «Електронний Уряд», призначеної для інтеграції веб-сайтів, 

електронних інформаційних систем та ресурсів органів виконавчої влади і 
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надання інформаційних та інших послуг з використанням мережі 

Інтернет. 

Закон України «Про Національну програму інформатизації» [131] 

визначає стратегію розв'язання проблеми забезпечення інформаційних 

потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної,   екологічної,  

науково-технічної, оборонної, національно-культурної та іншої діяльності 

у сферах загальнодержавного значення. Визначається, що національна 

программа інформатизації формується, виходячи з  довгострокових 

пріоритетів соціально-економічного, науково-технічного,   національно-

культурного  розвитку  країни  з  урахуванням  світових  напрямів  

розвитку  та  досягнень  у  сфері інформатизації   і   спрямована   на   

розв'язання   найважливіших загальносуспільних  проблем  (забезпечення 

розвитку освіти, науки, культури,   охорони довкілля та здоров'я  людини,  

державного управління,   національної   безпеки   та   оборони   держави 

та демократизації  суспільства)  та  створення  умов  для  інтеграції  

України у світовий інформаційний простір  відповідно до сучасних 

тенденцій інформаційної геополітики.     

Основними завданнями інформатизації є спрямовані на  реалізацію  

державної  політики  та  пріоритетних напрямів створення сучасної 

інформаційної інфраструктури  України за  рахунок концентрації та 

раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та   

інших ресурсів, виробничого і науково-технічного   потенціалу   держави,   

а  також  координації діяльності  державних  органів,  органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і 

громадян у сфері інформатизації.  

Серед науковців тривають дискусії щодо рівня преси (обласного, 

районного тощо), де має публікуватися оголошення. Так, А. В. Андрушко  

зауважує, що хоча у законодавстві чітко закріплений один із основних 

принципів права – принцип гласності,  однак незрозуміло: у пресі якого 

рівня має бути опублікована ця інформація – в обласній, районній, 
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рекламно-інформаційній чи іншій [6, c. 73]. Н. М. Неумивайченко 

наголошувала на необхідності розміщення оголошень у республіканських 

друкованих виданнях [77, с. 96, 97]. На думку О. В. Данилюк, публікація 

оголошення про проведення конкурсу у друкованих виданнях 

республіканського рівня надасть змогу запросити фахівців з інших 

регіонів. Більше того, як свідчить практика, у населенні будь-якого 

регіону України більшим попитом все ж користуються саме 

централізовані друковані видання, котрі охоплюють значно ширше коло 

проблемних питань суспільного життя [35, с.148]. 

Вважаємо, що якщо всі публікації про конкурс будуть друкуватися 

у виданнях республіканського рівня, то саму процедуру проведення 

конкурсу фактично не можливо буде реалізувати, оскільки це значно 

ускладнить порядок проведення конкурсних відборів. На наше 

переконання, рівень періодичного видання, де публікується оголошення 

про конкурс, має відповідати рівню самого конкурсу – якщо конкурс 

проводиться на обласному рівні, то й видання має бути обласного рівня; 

якщо проводиться районний конкурс, то достатньо буде опублікувати 

оголошення у виданні районного рівня і т.д. Крім того, як ми вже 

вказували, оголошення про конкурс оприлюднюється у мережі 

INTERNET. 

Для підкреслення важливості правильного вирішення питання 

щодо оприлюднення оголошення про проведення конкурсу наведемо 

приклад із судової практики. 

Позивач звернувся до Харківського окружного адміністративного 

суду про визнання протиправними дій відповідача щодо проведення 

конкурсу на заміщення вакантної посади ректора Харківської медичної 

академії післядипломної освіти без прийняття відповідного наказу про  

оголошення конкурсного відбору. 

У судовому засіданні представник позивача посилався на те, що 

позивач є громадянином України, який відповідає вимогам кандидата на 
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заміщення вакантної посади ректора Харківської медичної академії 

післядипломної освіти, однак був позбавлений можливості скористатися 

своїм конституційним правом у зв′язку з порушенням відповідачем 

порядку проведення конкурсного відбору на заміщення цієї посади.  

Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що 

обрання, затвердження та звільнення з посади керівника вищого 

навчального закладу проводиться відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту». Керівники навчальних закладів, що є загальнодержавною 

власністю і підпорядковані іншим міністерствам і відомствам України, 

крім підпорядкованих Міністерству освіти України, обираються за 

конкурсом і призначаються на посаду (за попереднім погодженням з 

Міністерством освіти України) відповідними міністерствами і 

відомствами України шляхом укладання з ними контракту.  Крім цього, 

статтею 39 Закону України «Про вищу освіту» встановлено, що конкурс 

на заміщення посади керівника вищого навчального закладу третього або 

четвертого рівня акредитації оголошується власником, що і було 

зроблено МОЗ України шляхом розміщення оголошення в газеті «Ваше 

здоров’я». 

Заслухавши сторін, та, дослідивши матеріали справи, суд 

приходить до висновку про задоволення позову, виходячи з наступного . 

Наказом МОЗ України від 24.01.2009 р.,  № 38 встановлено, що 

проведення конкурсного відбору на вакантні посади керівників 

державних підприємств, що входять до сфери управління МОЗ 

здійснюється в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.09.2008 р., № 777 «Про проведення конкурсного відбору 

керівників державних субєктів господарювання». Указаний Порядок 

передбачає, що підставою для оголошення конкурсного відбору керівника 

підприємства є рішення (наказ) міністерства, Фонду державного майна 

або іншого органу, до сфери управління якого належить підприємство, із 

зазначенням строку приймання заяв і проведення конкурсного відбору.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_01_19/pravo1/T022984.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_01_19/pravo1/T022984.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_781/ed_2010_01_19/pravo1/T022984.html?pravo=1#781
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_05_19/pravo1/KP080777.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_05_19/pravo1/KP080777.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_05_19/pravo1/KP080777.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_05_19/pravo1/KP080777.html?pravo=1
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Оголошення оприлюднюється на офіційному сайті органу управління, у 

засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до 

початку проведення конкурсного відбору. В оголошенні мали бути 

зазначені найменування та місцезнаходження підприємства, основні 

напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про 

інформацію з обмеженим доступом; строк і місце приймання заяв на 

участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок;  перелік 

документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення; 

дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його 

результатів; вимоги до претендента. 

У матеріалах справи відсутній наказ відповідача – Міністерства 

охорони здоров’я України про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантної посади ректора Харківської медичної академії післядипломної 

освіти, а також відсутні докази того, що відповідач у належний спосіб, 

шляхом видання відповідного наказу, встановив строк приймання заяв від 

претендентів та строк проведення конкурсного відбору на цю посаду.  

Відсутні докази того, що комісія з конкурсного відбору керівників 

державних підприємств, що входять до сфери управління МОЗ України 

проводила засідання з питань затвердження умов проведення конкурсу на 

посаду ректора та приймала рішення щодо оприлюднення такого 

оголошення. 

Судом встановлено, що за змістом оголошення проведення цього 

конкуру не відповідає встановленим вимогам, оскільки не містить даних 

щодо місцезнаходження підприємства, основні напрями його діяльності з 

додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим 

доступом; місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі; перелік 

документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення; 

дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його 

результатів. Крім цього, це оголошення опубліковано редакцією газети на 

підставі листа за підписом начальника відділу планування, фінансування, 
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бухгалтерського обліку апарату управління, заступника головного 

бухгалтера. Проте зазначена особа не має повноважень на подання таких 

оголошень за відсутності відповідного рішення конкурсної комісії, а, 

отже, відсутні підстави вважати правомірною процедуру проведення 

конкурсу на заміщення вакантної посади ректора Харківської медичної 

академії післядипломної освіти. 

Окрім цього, оголошення про проведення конкурсу на зайняття 

посади ректора на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я 

України не оприлюднене, що вплинуло на поінформованість осіб, що 

мають бажання прийняти участь у конкурсі на заміщення вакантної 

посади ректора Харківської медичної академії післядипломної освіти, що 

значно зменшило коло осіб, зацікавлених в участі у конкурсному відборі. 

Позивач є особою, яка відповідає встановленим вимогам на 

заміщення зазначеної вакантної посади, але був позбавлений права 

своєчасно подати документи на цей конкурсний відбір, у зв’язку з тим, 

що оголошення про проведення конкурсу не було оприлюднене у 

встановлений законний спосіб. 

На підставі вищевикладеного, суд задовольнив позов про визнання 

протиправними дій та зобов'язати вчинити певні дії Міністерства охорони 

здоров’я України  [108]. 

Наступною етапом підготовчої стадії є прийом документів від осіб, 

які бажають взяти участь у конкурсі. Головним суб'єктом є  претендент на 

посаду. При подачі документів висуваються певні вимоги до осіб, що  

претендують на відповідну посаду. 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців [124] особи, які бажають взяти 

участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу, в 

якому проводиться конкурс, такі документи: (1) заяву про участь у 

конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із 

встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_05_19/pravo1/KP080777.html?pravo=1
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державну службу та проходження державної служби; (2) заповнену 

особову картку; (3) дві фотокартки; (4) копії документів про освіту, 

підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження 

наукового ступеня; (5) декларацію про майно, доходи, витрати і 

зобов'язання фінансового характеру за минулий рік; (6) копію документа, 

який посвідчує особу; (7) копію військового квитка (для 

військовослужбовців або військовозобов'язаних); (8) довідку про допуск 

до державної таємниці (у разі його наявності). Особи, які працюють у 

державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому 

участь, зазначених документів до заяви не додають. 

Порядок  проведення тестування для зайняття посади прокурора 

місцевої прокуратури [122] визначає більш розширений перелік 

документів, зокрема, кандидати для участі в конкурсі подають наступні 

документи: (1) анкету кандидата на посаду прокурора місцевої 

прокуратури, автобіографію та фотографію; (2) копію та оригінал 

паспорта громадянина України; (3) копію та оригінал довідки про 

присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;  

(4) копію та оригінал документа про вищу юридичну освіту з додатками; 

(5) медичну довідку про стан здоров’я;  (6) сертифікат про проходження 

профілактичного наркологічного обліку; (7) медичну довідку про 

проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричних 

оглядів; (8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його 

наявності); (9) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за минулий рік; (10) заяву за відповідною  

формою. 

Перелік документів, які подають особи, що бажають взяти участь у 

конкурсі визначений і в Законі України «Про Національну поліцію» [130]: 

(1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій зазначається про надання 

особою згоди на проведення спеціальної перевірки; (2) копія паспорта 

громадянина України; (3) копія документів про освіту; (4) особова картка 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0928-15/print1445337086117840#n147
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0928-15/print1445337086117840#n147
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1408-12/paran3#n3
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1238-97-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1238-97-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0094-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0094-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0094-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0928-15/print1445337086117840#n149
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визначеного зразка, автобіографію та фотографії; (5) декларація, 

визначену ЗУ «Про запобігання корупції»; (6) копія трудової книжки (за 

наявності); (7) медична довідка про стан здоров’я; (8) копія військового 

квитка або посвідчення особи військовослужбовця. Однак особа, яка 

бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у 

конкурсі крім визначених й інші документи. 

За загальним правилом документи подаються протягом 30 

календарних днів від дня оголошення про їх прийом. Згідно чинного 

законодавства, несвоєчасне подання документів, подання їх не в повному 

обсязі або з порушенням правил оформлення без поважної причини є 

підставою для відмови громадянинові в їх прийомі. Варто підтримати            

С. М Терницького, який зауважує, що у випадку несвоєчасного подання 

документів, подання їх у неповному обсязі або з порушенням правил 

оформлення з поважної причини необхідно передбачити право конкурсної 

комісії на подовження строків їх прийому [157, с. 112].  

Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є 

кандидатами на зайняття вакантної посади. Після цього відбувається 

наступний етап підготовчої стадії – попередній розгляд документів на 

відповідність установленим вимогам. 

У конкурсі може взяти участь будь-який громадянин, який 

відповідає законодавчо визначеним вимогам, які  умовно можнаа 

поділити на три групи: (а) вимоги щодо правового статусу особи; (б) 

заборони та обмеження про зарахування на деякі види посад; (в) 

спеціальні вимоги, що пов’язані з рівнем освіти та кваліфікації. Так, 

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних 

службовців [124] встановлює, що до участі у конкурсі не допускаються 

особи, які: 

1) визнані в установленому порядку недієздатними; 

2) мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади 

державного службовця; 
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3) у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або 

підлеглі близьким особам; 

4) позбавлені права займати відповідні посади в установленому 

законом порядку на визначений термін; 

5) в інших випадках, установлених законами. 

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за 

рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про 

що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням. 

Особи, які відповідають встановленим вимогам повідомляються 

конкурсною комісією про дату, час та місце проведення конкурсу, як 

правило, не пізніше ніж за 10 днів до початку засідання конкурсної 

комісії.  

Прийняття рішення про допуск до участі у конкурсі є юридичною 

підставою для участі претендента в основній стадії конкурсу –                

(1) проведення конкурсного відбору та (2) визначення результатів 

конкурсу. 

О. В. Ісаєва підсумовуючи, вказує, що на стадії прийому документів 

можуть бути прийняті такі рішення: (1) відмова у прийомі документів; (2) 

відмова в участі в конкурсі; (3) недопущення  до участі у конкурсі. 

Відмовити у прийомі документів можна за таких обставин: (а) 

несвоєчасне подання необхідних для участі у конкурсі документів; (б) 

подання цих документів не в повному обсязі; (в) документи були складені 

з порушеннями. Відмова від участі у конкурсі можлива якщо в ході 

перевірки встановлені обставини, що відповідно до законодавства 

перешкоджають заняттю вакантної посади. Недопущення до участі у 

конкурсі можливе за таких умов: (а) невідповідність кваліфікаційним 

вимогам; (б) наявність обмежень пов’язаних з допуском до заміщення 

вакантної посади [46, с. 46, 47]. Прийняття цих рішень має різні правові 

наслідки, оскільки відмова та недопущення в участі в конкурсі вказує на 

невідповідність особи вакантній посаді, тоді як відмова у прийомі 
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документів не позбавляє можливості прийняти участь у конкурсі за умови 

усунення недоліків поданих документів. 

Проведення конкурсного відбору може відбуватися у формі 

тестування, співбесіди, письмового іспиту та інших видів оцінювання 

кандидатів. Законодавство не обмежує у виборі методів його проведення. 

І. Я. Кисельов основним методом оцінювання професійного рівня 

працівника називає тести, які науковець класифікує наступним чином:  

 тести перевірки знань. Визначається знання професії, якщо 

необхідно, – математики, іноземної мови, загальної ерудиції. Такі тести, 

звичайно, проводять за допомогою паперу та ручки, а останнім часом – 

комп’ютера; 

 психометричні тести. Вони виявляють багатство словникового 

запасу, розуміння словесних вказівок, логічне мислення, здібності до 

державної служби; 

 медичні тести. Перевірка здоров’я та визначення зловживання 

алкоголем та наркотиками; 

 особистісні тести. Перевіряють такі якості людини як 

відповідальність, наполегливість, амбіційність, комунікабельність, 

інтравертність і екстравертність, задатки лідера та ін. Наприклад, можна 

запропонувати групі кандидатів тему для дискусії з питань, які пов’язані з 

їх майбутньою роботою. За участь у дискусії оцінюється кожний 

кандидат [52, с. 73]. 

О. С. Продаєвич звертає увагу на важливість конкурсного іспиту, що 

проявляється в тому, що до всіх кандидатів на заміщення вакантних посад 

висуваються однакові вимоги щодо їх підготовки та професіоналізму, з 

урахуванням специфіки функціональних повноважень. Об'єктивність 

проведення іспиту забезпечується рівними умовами для всіх кандидатів 

(тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та 

відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки. Неменш 

важливе значення, на думку науковця, має співбесіда, мета якої полягає в 
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оцінюванні відповідності кандидата кваліфікаційним вимогам на вакантну 

посаду, здатності виконувати трудові обов’язки, потенціалу професійного 

росту, наявності передумов для успішної соціалізації в новому колективі, 

вміння співпрацювати з колегами, підлеглими й керівниками, виявлення 

очікувань претендента стосовно перспектив кар’єри, оплати праці тощо. 

Співбесіда є двостороннім процесом – комісія оцінює претендента, а 

претендент оцінює державний орган, який представлений конкурсною 

комісією, і в якому йому доведеться здійснювати свою діяльність. Отже, 

члени конкурсної комісії повинні надавати претенденту максимально 

об’єктивну інформацію про державний орган з метою зацікавлення й 

одночасно – не допустити прийняття на посаду особи, яка не відповідає 

встановленим вимогам [137, с. 164-167]. 

У світовій практиці використовуються декілька типів співбесід: 

 структурована – стандартний перелік питань для певних посад. При 

цьому відповіді претендентів заносяться у наперед підготовлений бланк; 

 неструктурована – немає стандартних запитань і визначеного порядку 

проведення інтерв’ю. Все залежить від ситуації та відповідей на попередні 

питання; 

 ситуаційна – у запитаннях моделюються ситуації, які можуть 

виникнути під час виконання службових обов’язків. Кандидатові 

пропонується вирішити одну чи декілька практичних проблемних ситуацій. 

Комісія перевіряє наявність необхідних ділових характеристик у кандидата, 

можливі варіанти його поведінки в критичних ситуаціях [66, с. 84]. 

Порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади 

у Національному антикорупційному бюро України [104] передбачає 

складання кваліфікаційного іспиту (тестування) та проведення співбесіди.  

Іспит включає тестування на знання законодавства, психологічне 

тестування, тестування загальних здібностей, а для посад начальницького 

складу – також тестування з фізичної підготовки. Кандидат на посаду в 

Національному бюро допускається до наступних етапів конкурсу лише за 
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умови успішного складання тестування на знання законодавства.  При 

цьому, психологічне тестування та тестування загальних здібностей має 

рекомендаційний характер та враховується конкурсною комісією при 

прийнятті рішення під час співбесіди. В окремих випадках за рішенням 

Директора Національного бюро кваліфікаційний іспит може бути 

обмежений тестуванням на знання законодавства. Тобто, можна говорити 

про те, що конкурсний відбір в цій державній установі полягає в 

проходженні тестування та співбесіди.   

Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних 

посад державних службовців [124] передбачає, що іспит проводиться 

конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс, з 

метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду 

державних службовців. Кадрова служба, за погодженням з головою 

конкурсної комісії, визначає дату проведення іспиту та повідомляє 

кандидатів про місце і час його проведення. Під час іспиту перевіряються 

знання 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. За загальним правилом, порядок проведення 

іспиту у державному органі та перелік питань на перевірку знання 

законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень 

цього державного органу та його структурних підрозділів затверджується 

керівником органу, в якому проводиться конкурс. 

Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, 

результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, 

на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад 

державних службовців. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований 

конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного 

службовця, оголошується повторний конкурс. На думку В. В. Єрьоменка, 

не варто оголошувати повторний конкурс, краще у цій ситуації 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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застосовувати правило «переважного права просування по службі», та, 

відповідно, вважати переможцем конкурсу особу, яка пройшла певні 

форми підготовки до державної служби (тобто, перебувала на стажуванні, 

у кадровому резерві, є випускником Національної академії державного 

управління при Президентові України тощо) [39, c. 54]. Не можемо 

погодитися з цією позицією, оскільки якщо у результаті тестування чи 

співбесіди особа, яка раніше проходила стажування, все ж показала 

нижчий результат, то вона не повинна вважатися переможцем.  

О. В. Ісаєва звертає увагу на випадки коли кандидат з’явився на 

іспит, а на співбесіду – ні. Чи має цей факт вирішальне значення для 

інших учасників конкурсі, а саме для другого за результатами іспиту?     

Учена переконана, що неявка на друге випробування одного з учасників 

конкурсу, а особливо коли їх всього два, має означати, що конкурс не 

відбувся, оскільки другий кандидат не може автоматично бути визнаний 

переможцем позаяк порушується принцип змагальності, який відображає 

юридичну природу конкурсного відбору [46, с. 64]. Вважаємо, що 

визнання у цьому випадку конкурсу таким, що невідбувся є 

неправильним, оскільки, по-перше, слід з’ясувати причини такої неявки, 

у разі їх поважності необхідно надати можливість пройти співбесіду, по-

друге, переможцем конкурсу повинен бути той кандидат, у якого кращий 

результат за іспитом, тому навіть якщо відсутні поважні причини неявки 

на співбесіду кандидата, який, приміром, має найвищий бал за іспит, 

неварто визнавати конкурс таким, що невідбувся позаяк переможця 

конкурсу слід визначити серед інших учасників конкурсного відбору.  

Поширеними є ситуації коли учасником конкурсу є лише один 

кандидат. Більше того новий Закон України «Про державну службу» [112] 

у ст. 26 передбачає, що у разі подання заяви про участь у конкурсі лише 

однією особою конкурс проводиться у встановленому цим Законом 

порядку, за результатами якого приймається рішення про призначення 

особи на посаду державної служби або про відмову в такому призначенні. 
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Вважаємо, що таке положення не відповідає сутності конкурсного 

відбору на вакантну посаду, оскільки порушується принцип змагальності , 

який відображає юридичну природу конкурсу, що полягає у визначенні 

найкращого для зайняття вакантної посади. Тому в такому випадку (як 

вказувалося у підрозділі 1.2) слід вважати, що конкурс не відбувся та 

оголошувати його повторне проведення. 

Як зауважує М. І. Іншин, після проведення усіх конкурсних 

випробувань настає вирішальна фаза – ухвалення рішення про вибір 

конкретного кандидата. Право оцінювання ділових якостей претендентів і 

вибір найдостойнішого належить конкурсній комісії. Комісія приймає 

рішення стосовно кожного учасника конкурсу шляхом голосування. 

Прийняття остаточного рішення не полягає у простому підрахунку суми 

балів, набраних кожним із претендентів. Воно повинне базуватися і на 

інтуїтивному оцінюванні здібностей, особистих характеристик  [49, с. 

266]. Рішення про призначення на посаду або зарахування до кадрового 

резерву приймає керівник підприємства, установи чи організації на 

підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття 

рішення конкурсною комісією. Кадровий резерв формується з такого 

розрахунку: на посаду керівника – не менше двох осіб, на посади 

спеціалістів складаються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву, 

з урахуванням фактичної потреби.  

Варто звернути увагу, що законодавством не встановлено 

обов’язок керівника укласти трудовий договір з переможцем конкурсу, 

що вказує на те, що кінцеве рішення приймає керівник та  особа, яка 

перемогла в конкурсі – укладати трудовий договір чи ні. 

Отже, визначну роль відіграє  керівник підприємства, установи чи 

організації, який вирішує такі завдання: (1) приймає рішення про 

проведення конкурсу; (2) розміщує у періодичній пресі оголошення про 

конкурс; (3) вживає заходів для залучення до участі у конкурсі осіб, які 

можуть сприяти покращанню роботи у підприємстві, установи чи 
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організації; (4) організовує прийняття заяв від осіб, які бажають прийняти 

участь у конкурсі; (5) забезпечує необхідну кількість бюлетенів для 

таємного голосування; (6) забезпечує суворе додержання порядку 

проведення конкурсу від початку й до кінця конкурсної процедури ; (7) 

укладає трудовий договір (контракт) з особами, які пройшли за 

конкурсом.  

Важливість дотримання порядку проведення конкурсу та 

прийняття рішення про його переможця наглядно ілюструє такий приклад 

з судової практики. 

Позивачка звернулась до апеляційного суду у м. Кіровограді з 

позовом до райдержадміністрації про визнання рішення конкурсної 

комісії незаконним та результатів конкурсу недійсними.  Свої позовні 

вимоги обґрунтувала тим, що прийняла участь у конкурсі, оголошеному 

райдержадміністрацією на заміщення вакантної посади провідного 

спеціаліста районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

Крім неї до участі у конкурсі був допущений ще один кандидат, який і 

став переможцем. На думку позивачки, при проведенні конкурсу були 

грубо порушені норми Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців від 15.02.2002 р., № 169, оскільки 

з іншим кандидатом не проведено письмового іспиту та співбесіди, а 

лише одразу повідомили про результати конкурсу. 

Постановою міськрайсуду в задоволенні позову відмовлено. 

В апеляційній скарзі позивачка просить постанову суду скасувати і 

ухвалити нову постанову про задоволення позову, оскільки судом було 

порушено норми матеріального і процесуального права. Відповідач 

просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги, оскільки постанова 

суду відповідає обставинам справи та вимогам закону. 

Колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає 

задоволенню, оскільки суд першої інстанції неправильно встановив 
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обставини справи та ухвалив судове рішення з порушенням норм 

матеріального і процесуального права. 

Судом встановлено, що відповідно до Порядку проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р., 

№ 169, в газеті «Вісті Світловодщини» районною державною 

адміністрацією було повідомлено про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантних посад провідного спеціаліста та спеціаліста першої категорії 

районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.  Кандидатів 

на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад було повідомлено про 

вимоги до них. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади 

провідного спеціаліста конкурсною комісією було допущено двох осіб, 

серед яких позивачка. Проте як вбачається з протоколу засідання 

конкурсної комісії та пояснень представника відповідача, третьої особи, 

другий перетендент був допущений до конкурсу, за рішенням комісії, 

враховуючи його диплом з відзнакою, але при недостатньому стажі 

роботи. Тому комісія допустила особу до участі у конкурсі, яка не 

відповідає встановленим вимогам. Суд першої інстанції це не врахував. 

Крім цього, мало місце порушення порядку проведення 

письмового іспиту і тому не було забезпечено конституційного права 

рівного доступу до державної служби громадян України. Зокрема, 

порушення полягає  у тому, що кандидати заходили по одному на 

письмовий іспит і лише після того, як кандидат брала білет, запрошували 

іншого кандидата. Тоді як відповідно до п. 3.4 Загального порядку 

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних 

службовців іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які 

пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності 

кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.  
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Крім того співбесіда не проводилась, оскільки коли два кандидати  

прийшли на співбесіду, то фактично її не було проведено, а одразу  

повідомили про результати конкурсу. 

В апеляційній скарзі позивач зазначила додатково про порушення 

порядку формування конкурсної комісії, а саме те, що до складу комісії 

не входили юристи. Відповідно до п.3 Порядку для проведення відбору 

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців наказом 

(розпорядженням) керівника відповідного державного органу, який 

здійснює призначення на посаду державного службовця, утворюється 

конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.  Очолює 

конкурсну комісію, як правило, заступник керівника державного органу. 

До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та 

юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату 

державного органу. 

З матеріалів справи вбачається, що наказом голови районної 

державної адміністрації було створено конкурсну комісію в кількості 8 

чоловік. Очолив комісію перший заступник голови райдержадміністрації. 

До складу комісії увійшли керівник апарату, начальник відділу кадрової 

роботи, начальник загального відділу апарату, заступник керівника 

апарату, два заступники голови райдержадміністрації, завідувач сектором 

взаємодії з правоохоронними органами. За даних обставин, колегія суддів 

приходить до висновку, що було порушено порядок формування складу 

конкурсної комісії. На підставі вищевикладеного суд задовольнив позов 

[166]. 

На підставі проведеного аналізу стадійності конкурсного відбору 

при прийнятті на роботу, можна зробити наступні висновки. 

1. Стадіями конкурсного відбору при прийнятті на роботу є: (а) 

підготовча стадія, що об’єднує декілька етапів: (1) оприлюднення 

оголошення про проведення конкурсу; (2) прийом документів від осіб, які 

бажають взяти участь у конкурсі; (3) попередній розгляд документів на 
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відповідність установленим вимогам та (б) основна стадія, що охоплює 

(1) проведення конкурсного відбору; (2) визначення результатів 

конкурсу. 

2. Оголошення про конкурс є вольовим актом, що базується на 

відповідній нормі права, та здійснюється з метою реалізації 

волевиявлення осіб на участь у конкурсі для відбору. Рівень періодичного 

видання, де публікується оголошення про конкурс, має відповідати рівню 

самого конкурсу – якщо конкурс проводиться на обласному рівні, то й 

видання має бути обласного рівня; якщо проводиться районний конкурс, 

то достатньо буде опублікувати оголошення у виданні районного рівня і 

т.д. Крім цього, оголошення про конкурс оприлюднюється у мережі 

INTERNET. 

3. У конкурсі може взяти участь будь-який громадянин, який 

відповідає законодавчо визначеним вимогам, які  умовно можна поділити 

на три групи: (а) вимоги щодо правового статусу особи; (б) заборони та 

обмеження про зарахування на деякі види посад; (в) спеціальні вимоги, 

що пов’язані з рівнем освіти та кваліфікації.  

4. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, 

результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, 

на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад 

державних службовців. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований 

конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного 

службовця, оголошується повторний конкурс. Проведення повторного 

конкурсу є доречним і у випадку подання заяви про участь у конкурсі 

лише однією особою. 
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3.2. Правовий статус конкурсної комісії  

 

 У конкурсному відборі кандидатів на вакантну посаду головну 

роль відіграють суб’єкти конкурсних правовідносин, зокрема, конкурсні 

комісії, оскільки безпосередньо вони займаються перевіркою 

професійного рівня осіб, які претендують на заміщення вакантної посади. 

Однак, незважаючи на важливість рішення цієї комісії за результатами 

конкурсу, трудове законодавство не розкриває їх правовий статус. Лише 

деякими нормативно-правовими актами розкривається поняття 

конкурсної комісії, зокрема, Порядок проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів 

культури [110] встановлює, що конкурсна комісія – це колегіальний 

орган, який створюється за рішенням керівника закладу культури для 

проведення конкурсу з метою визначення його переможця; Порядок 

проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата 

пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів 

допомоги [123] визначає, що конкурсна комісія – це  комісія, яка 

забезпечує підготовку та проведення конкурсу;  Положення про конкурсну 

комісію з продажу за конкурсом  державних пакетів акцій акціонерних 

товариств [116] передбачає, що конкурсна комісія – це  тимчасово  

діючий колегіальний    орган,    що   створюється   відповідним   органом 

приватизації для проведення  конкурсів  з  продажу  пакетів  акцій 

акціонерних  товариств, з метою визначення переможця конкурсу; 

Положення про роботу Конкурсної комісії Міністерства культури 

України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку 

фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення 

кваліфікації [120] встановлює, що конкурсна комісія Міністерства 

культури України з відбору виконавців державного замовлення на 

підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та 

підвищення кваліфікації – це колегіальний орган, що створюється з 
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метою розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, 

науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації серед 

вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління 

Мінкультури України, на конкурсних засадах, на принципах 

добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об’єктивного та 

неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу.   

Отже, виокремимо наступні суттєві ознаки конкурсної комісії, що, 

на наше переконання, найбільш вдало характеризують її правовий статус :  

 створюється  керівником орган з метою відбору кандидатів на 

відповідну вакантну посаду та надання керівнику виваженого, 

обґрунтованого рішення про переможця конкурсу та пропозицій стосовно 

інших претендентів; 

 є колегіальним органом, до складу якого входять 

висококваліфіковані спеціалісти; 

 є дорадчим органом, у якому розглядається і обговорюється  та 

встановлюється порядок проходження претендентами конкурсного 

відбору;  

 є постійно діючим органом, який створюється для підготовки та 

проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантної 

посади. 

Проаналізуємо виокремлені істотні ознаки конкурсної комісії.  

Конкурсні комісії формуються керівником відповідного органу як 

це визначено, приміром, у Законі України «Про державну службу» (ст. 

27) [112]. Також, відповідно до ст. 10 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» [129] Директор утворює конкурсні 

комісії, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у 

Національному антикорупційному бюро. Порядок  проведення конкурсу 

на заміщення вакантних посад державних службовців [124] визначає, що 

комісія має діяти у складі голови, секретаря і членів комісії.  Очолює 

конкурсну комісію заступник керівника державного органу. Відповідно 
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до Типового порядку проведення конкурсу на заняття посад державної 

служби [127]  (не набрав чинності у зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про державну службу» від 10.12.2015 р., № 889-VIII [112]) до складу 

конкурсної комісії входять голова, секретар і члени комісії. Головою 

конкурсної комісії є: (а) у разі наявності посади керівника апарату, який є 

керівником державної служби, – керівник служби персоналу; (б) у разі 

відсутності такої посади –  заступник керівника державної служби. 

Секретарем конкурсної комісії є працівник служби персоналу. 

До складу конкурсної комісії включаються працівники служби 

персоналу, юридичної служби та можуть включатися інші державні 

службовці державного органу, у тому числі з інших державних органів, а 

також експерти з числа фахівців у відповідній сфері.  Засідання 

конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість від 

її складу. 

Як бачимо, конкурсна комісія de facto залежить від керівника 

держоргану, не змінює цю ситуацію і введення до її складу представників 

кадрової чи юридичної служб, оскільки у будь-якому випадку вони є 

підконтрольними та підзвітними керівництву. Про незалежність 

конкурсної комісії можна говорити якщо створити окремий структурний 

підрозділ, на який покласти ці повноваження [172,  с. 249].  

Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, не може 

входити до складу конкурсної комісії. Близькі їй особи – подружжя, діти, 

батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а 

також інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і 

мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, не можуть входити до 

складу конкурсної комісії під час розгляду питань щодо цієї особи.  

Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу на 

зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро 

України [104] до повноважень голови відносить керівництво конкурсною 

комісією, організацію  її роботи, затверджує порядок денний засідання та 
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головує на її засіданнях. У разі  відсутності голови повноваження виконує 

заступник. При цьому секретар скликає за дорученням голови засідання 

конкурсної комісії, формує проект порядку денного, здійснює підготовку 

засідань. 

До завдань конкурсної комісії відносяться: 

 прийом документів претендентів на участь у конкурсі; 

 проведення консультацій для кандидатів з питань конкурсу; 

 допуск до участі у конкурсі; 

 підготовка необхідних документів для роботи  комісії;  

 визначення форми, в якій буде проходити конкурс; 

 оцінювання кандидатів на вакантну посаду та визначення 

переможця конкурсу; 

 надання пропозицій та рекомендацій керівникові. 

Свої завдання конкурсна комісія реалізує, виконуючи низку 

обов’язків, що можна об’єднати у декілька груп:  

1) організаційні: (а) складає інформаційне повідомлення про 

проведення конкурсу та забезпечує оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсу; (б) приймає заяви та інші документи від 

претендентів на участь у конкурсі; (в) розглядає заяви претендентів про 

участь у конкурсі та документи, які до них додаються, і приймає рішення 

щодо відповідності цих документів умовам участі у конкурсі; (г) ухвалює 

рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсі; (д) забезпечує 

відкритість при проведенні конкурсу (залучає засоби масової інформації 

до висвітлення процедури проведення конкурсу); 

2) процедурні: (а) проводить конкурсний відбір; (б) визначає 

переможців за результатами проведеного конкурсу та (в) оголошує 

результати конкурсу 

Члени конкурсної комісії  голосують на засіданнях конкурсної 

комісії шляхом підняття рук. Не допускається голосування за дорученням 

або передача голосу іншому члену комісії. Засідання конкурсної комісії 



141 

відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. В 

окремих випадках, якщо відкритий розгляд може призвести до 

розголошення інформації з обмеженим доступом, проводиться закрите 

засідання. На засіданні конкурсної комісії ведеться протокол, де має бути 

відображений порядок денний засідання, кількість членів комісії, 

присутніх на засіданні, всі пропозиції, які були поставлені на 

голосування, результати голосування по зазначених пропозиціях та 

прийняті рішення. За загальним правилом, протягом двох днів з дня 

чергового засідання секретар конкурсної комісії готує проект витягу з 

протоколу, де зазначаються всі рішення, що були прийняті. Витяг з 

протоколу має містити відомості про: (1) дату та час засідання; (2) 

присутніх членів конкурсної комісії; (3) прізвище та ім’я головуючого і 

секретаря засідання; (3) порядок денний засідання; (4) доповідача з 

питання порядку денного; (5) обговорення питання порядку денного; (6) 

формулювання проектів рішень по питанню; (7) голосування по питанню 

та його результати; (8) підписи головуючого та секретаря. Результати 

конкурсу відображаються в протоколі. С. М. Терницький зазначає, що для 

запобігання внесення до протоколу неправдивих відомостей чи запитань, 

доцільно передбачити норму, яка передбачала б, що кандидат має право 

ознайомлюватися з протоколом конкурсної комісії [157, c. 133]. 

Письмове оформлення всієї процедури конкурсу та його результатів 

у формі протоколу дає можливість уникнути будь-яких непорозумінь, що 

можуть виникнути у подальшому (приміром, оскарження сторонами 

рішення конкурсної комісії), позаяк протокол є основним документом, у 

якому фіксується вся інформація в процесі проведення конкурсу.  

Рішення конкурсної комісії викладається в письмовій формі, де 

зазначаються: (1) дата і місце прийняття рішення; (2) склад конкурсної 

комісії, яким розглядалося питання; (3) питання, що розглядалося; (4) 

мотиви прийнятого рішення; (5) пропозиції щодо призначення 

конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та 
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визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву. 

Приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів 

конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 

голови. Підписується головою і секретарем. 

Серед  науковців немає єдиної думки стосовно того – чи є рішення 

конкурсної комісії є обов’язковим для керівника? Так, В. В. Єрьоменко 

переконаний, що рішення конкурсної комісії є обов’язковим для 

керівника, тобто керівник не має права відмовити переможцеві конкурсу 

в укладенні трудового договору [39, с. 54]. О. С. Пашков вказував, що  

юридичне значення конкурсу полягає у виборі працівника, що 

проводиться не роботодавцем, а за рішенням колегіального органу, яке є 

обов’язковим для роботодавця [96, с.129, 182-190]. Д. С. Девізоров також 

зауважує, що рішення конкурсної комісії повинно стати обов’язковим для 

керівника і служити юридичною підставою для прийняття на роботу. 

Такого роду підхід не дасть можливості перетворити конкурс на 

своєрідну демократичну ширму, під прикриттям якої на вакантну посаду 

беруться тільки «потрібні» кандидати [36, с. 147].  

Проте існують і протилежні точки зору, зокрема, В. М. Смирнов,  

досліджуючи правову природу конкурсного відбору, вважав, що рішення 

конкурсної комісії не є обов’язковим для керівника, а має більш 

рекомендаційний характер. Право конкурсної комісії здійснювати відбір 

претендента на вакантну посаду зовсім не відміняє єдиноначального 

права керівника не укладати з переможцем трудовий  договір, тобто 

йдеться про єдиноначальне право керівника не погодитись з рішенням 

конкурсної комісії [151, с. 87-92]. А. В. Андрушко переконує, що 

конкурсна комісія – це колегіальний, дорадчий орган, основне 

призначення якого – надати керівнику відповідного органу обґрунтовані 

пропозиції про те, кого із осіб, що взяли участь у конкурсі доцільно 

використати на державній службі [6, c. 96].  
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Вважаємо, що рішення конкурсної комісії є обов’язковим для 

роботодавця, оскільки процес збору, аналізу необхідних документів для 

конкурсу, встановлення професійного рівня кандидатів на вакантну 

посаду та вироблення оцінки здійснюється групою висококваліфікованих 

працівників, авторитетних фахівців. Об’єктивність оцінки професійних 

знань та вмінь учасників конкурсу досягається колективним проведенням 

продуктивного обміну судженнями про сильні та слабкі сторони 

кандидата. Тому висновки конкурсної комісії є підставою для прийняття 

відповідних рішень щодо учасників конкурсу: укладення трудового 

договору (контракту); внесення до кадрового резерву; інші можливості 

застосувати знання та вміння учасників конкурсного відбору. Конкурс не 

зможе забезпечити реалізації мети його проведення, якщо результати не 

будуть підтверджуватися реальними правовими наслідками. 

Гарантованість виконання рішення конкурсної комісії – передумова 

досягнення всіх завдань конкурсу. 

А. В. Андрушко переконує, що конкурсна комісія є тимчасовим 

органом, що пояснюється раціональністю створення такої комісії у 

кожному конкретному випадку проведення конкурсу [6, с. 75]. Проте 

певними законодавчими актами передбачається створення постійно 

діючої конкурсної комісії та висуваються особливі вимоги до її складу. 

Приміром, Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки від 03.09.2008 р., № 777 

[134] встановлює, що для проведення конкурсного відбору керівників 

підприємств, суб’єкт управління утворює постійно діючу комісію або 

комісії для конкурсного відбору керівників окремих підприємств (п. 3). 

Проте на практиці положення щодо створення такої постійно діючої 

комісії та її складу, досить часто порушуються, прикладом може 

послужити нижченаведена судова справа. 

Позивач звернувся до суду з позовом до Міністерства регіонального 

розвитку та будівництва України про визнання недійсним рішення комісії 
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з проведення конкурсного відбору. В обґрунтування позовних вимог 

позивач посилається на те, що конкурсний відбір на заміщення вакантної 

посади директора Державного підприємства «Спеціалізована державна 

експертна організація Центральна служба Української державної 

будівельної експертизи» відбувся із численними порушенням 

законодавчо встановленого порядку. 

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України 

пред’явлений позов не визнає та заперечує щодо заявлених позовних 

вимог, посилаючись на те, що проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади Державного підприємства «Спеціалізована державна 

експертна організація Центральна служба Української державної 

будівельної експертизи» було проведено з дотриманням законодавства у 

зазначеній сфері та законним складом учасників комісії. 

Суд, заслухавши пояснення сторін, та дослідивши матеріали справи, 

вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.  

Порядок проведення конкурсного відбору керівників державних 

суб’єктів господарювання, затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.09.2008 р.,  №777 «Про проведення конкурсного відбору 

керівників державних субєктів господарювання», у якому встановлено, 

що для проведення конкурсного відбору орган управління утворює 

постійно діючу комісію у складі не менш як п’ять осіб і призначає її 

голову. До складу комісії обов’язково включається представник Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, 

Севастопольської міської держадміністрації за місцезнаходженням 

підприємства, а також представник господарської структури, що виконує 

функції з управління підприємством. До роботи комісії обов’язково 

залучається представник місцевої державної адміністрації за 

місцезнаходженням підприємства з правом дорадчого голосу. Крім того, 

за рішенням голови комісії до роботи комісії за потреби може залучатися 

представник структурного підрозділу центрального апарату 
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Мінрегіонбуду або Державної архітектурно-будівельної інспекції України 

з правом дорадчого голосу. Члени комісії повинні мати кваліфікацію, 

необхідну для розгляду документів і пропозицій, внесених особами, що 

виявили бажання брати участь в конкурсному відборі, та його 

учасниками. 

Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва 

України від 30.09.2008 р., №439 «Про конкурсний відбір керівників 

державних суб’єктів господарювання» на виконання вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р., №777 «Про проведення 

конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання», 

утворено комісію з проведення конкурсного відбору керівників 

підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління 

Мінрегіонбуду. Проте судом встановлено, що склад цієї комісії не 

відповідає встановленим Порядком вимогам, зокрема не залучено 

представника місцевої державної адміністрації за місцезнаходженням 

підприємства. 

Крім цього, рішення комісії приймається більшістю голосів 

присутніх на засіданні її членів і оформлюється протоколом, але 

останній, як вбачається із матеріалів справи, не містить результатів 

голосування членів комісії. 

Підставою для оголошення конкурсного відбору керівника 

підприємства є рішення (наказ) міністерства, Фонду державного майна 

або іншого органу, до сфери управління якого належить підприємство, із 

зазначенням строку приймання заяв і проведення конкурсного відбору. З 

матеріалів справи вбачається, що конкурс на заміщення вакантних посад 

керівників підприємств сфери управління Мінрегіонбуду, оголошено та 

проведено без законодавчо встановленої підстави відповідного наказу 

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. 

На підставі вищенаведеного, суд дійшов висновку, що проведення 

конкурсу є незаконним, а комісія неправомочна [145]. 
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Формування незалежної й висококваліфікованої конкурсної комісії – 

вирішальна умова приближення до об’єктивного оцінювання 

конкурсанта. Для цього необхідно додержання таких головних умов: а) 

високий рівень професійної підготовки і знань членів комісії; б) 

застосування ними наукових методів оцінки професійних якостей 

працівників; в) незалежність комісії від керівника державного органу, в 

якому проводиться конкурс [36, с. 144]. Ю. П. Битяк наголошує, що немає 

сенсу щоразу створювати конкурсну комісію, а краще було б, щоб вона 

функціонувала 3 – 5 років [13, с. 49, 50]. 

Вважаємо, що створення постійно діючих конкурсних комісій має 

певний сенс, оскільки це може бути додатковою гарантією того, що 

конкурсний відбір проводитимуть особи, які детально знають свої 

повноваження та покладені на конкурсну комісію завдання. Адже чинне 

законодавство не передбачає – чи можуть члени конкурсної комісії 

притягатися до відповідальності за упереджене, необ’єктивне  рішення? 

Встановлюється лише, що результати конкурсу можуть бути оскаржені.  

Але ж рішення конкурсної комісії є підставою для укладання трудового 

договору з переможцем конкурсу і видання наказу про прийняття на 

роботу. Тому для кожного із учасників конкурсу, рішення конкурсної 

комісії може стати «доленосним». Крім цього, створення постійно діючої 

комісії надасть можливість реалізувати нашу пропозицію щодо створення 

єдиної комісії з оцінки професійного рівня працівників, яка об’єднала б 

функції конкурсної та атестаційної комісій. Адже на членів цієї комісії 

покладається підвищена відповідальність за той висновок, який вони 

нададуть керівнику, і тому лише особи, які усвідомлюють важливість 

такого рішення можуть входити до складу такої комісії. У випадках же 

тимчасового виконання обов’язків, навряд чи можна досягти 

ефективності, неупередженості, а головне професійності членів 

конкурсної комісії. 



147 

Отже, конкурсна комісія при прийнятті на роботу за конкурсом – це 

постійно діючий, колегіальний орган, що створюється роботодавцем 

(керівником) для проведення конкурсного відбору з метою відбору 

кращого кандидата на зайняття вакантної посади, рішення якого є 

підставою для укладення з переможцем конкурсу трудового договору 

(контракту) або зарахування до кадровго резерву. 

Нормативно-правові акти у деяких сферах діяльності, надають 

можливість установам та організаціям самостійно розробляти порядок 

проведення конкурсного відбору та визначати повноваження конкурсних 

комісій. Так, відповідно до п. 11 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту» 

[109] під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників – завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, 

старших викладачів, викладачів укладенню трудового договору 

(контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого 

затверджується вченою радою вищого навчального закладу. Рекомендації 

щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 

науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів) [126] встановлюють, що вищі навчальні заклади 

мають розробляти положення, що затверджує вчена рада, що 

регулюватимуть порядок проведення конкурсного відбору. Зазначені 

рекомендації передбачають можливість утворення конкурсної комісії для 

організації конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників. Можуть бути утворені одна або декілька конкурсних комісій  

наказом керівника вищого навчального закладу. 

Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента, кафедра 

може запропонувати йому попередньо прочитати пробні лекції, провести 

практичні заняття в присутності науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників вищого навчального закладу. Висновки кафедри про 

професійні та особистісні якості претендентів мають затверджуватися 

таємним голосуванням та передавати на розгляд конкурсної комісії разом 
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з окремими висновками учасників засідання, які викладені в письмовій 

формі. 

Попереднє обговорення кандидатур претендентів на заміщення 

посад завідувачів (начальників) кафедр трудовим колективом відповідної 

кафедри може відбуватися в їх присутності (у разі відсутності 

претендента кандидатура обговорюється лише за його письмової згоди), а 

також на засіданні Вченої ради підрозділу та органу громадського 

самоврядування навчально-наукового інституту (факультету). Предметом 

обговорення може бути звіт про роботу претендентів за попередній 

період (незалежно від посади, якщо вони працювали в цьому навчальному 

закладі) та запропоновані ним програми розвитку підрозділу. Слід 

врахувати, що засідання кафедри, на якому обговорюються кандидатури 

претендентів на посаду завідувача (начальника) кафедри, має проводити 

керівник вищого навчального закладу або, за його дорученням, заступник 

керівника вищого навчального закладу, керівник факультету, інституту, 

коледжу. 

Попереднє обговорення кандидатур претендентів на заміщення 

посад керівників навчально-наукових інститутів, факультетів (в їх 

присутності) здійснюється трудовими колективами всіх кафедр, що 

входять до складу відповідного підрозділу, а також на засіданні вченої 

ради підрозділу та органу громадського самоврядування навчально-

наукового інституту (факультету). Предметом обговорення може бути 

звіт про роботу претендентів за попередній період (незалежно від посади, 

якщо вони працювали в цьому навчальному закладі) та запропоновані 

ними програми розвитку підрозділу. 

Висновки кафедр, вченої ради, органу громадського 

самоврядування навчально-наукового інституту (факультету) про 

професійні та особисті якості претендентів рекомендовано затверджувати 

таємним голосуванням та передавати на розгляд конкурсної комісії разом 
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із окремими думками учасників засідання, які викладені в письмовій 

формі.  

Вищезазначені Рекомендації передбачають, що наступним етапом 

проведення конкурсу може бути розгляд кандидатур претендентів, 

поданих ними документів, висновків за результатами попереднього 

обговорення та окремих думок їх учасників, інформації про роботу 

претендентів у навчальному закладі за попередній період (якщо 

претендент працював у вищому навчальному закладі до проведення 

конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом) на засіданні 

конкурсної комісії. 

Конкурсній комісії може бути надано право ухвалювати остаточні 

рішення стосовно претендентів на посади старших викладачів, викладачів 

та асистентів, які набувають чинності після їх затвердження керівником 

вищого навчального закладу. Крім цього, конкурсна комісія може 

ухвалювати рекомендації стосовно претендентів на посади керівників 

навчально-наукових інститутів, факультетів, завідувачів (начальників) 

кафедр, професорів та доцентів, директора бібліотеки для розгляду 

питання на засіданні Вченої ради вищого навчального закладу. Вчена 

рада вищого навчального закладу може делегувати повноваження з 

розгляду питання стосовно претендентів на посади доцента вченій раді 

структурного підрозділу. 

Вчена рада вищого навчального закладу (структурного підрозділу), 

після розгляду кандидатур претендентів з оголошенням висновків за 

результатами попереднього обговорення та рекомендації конкурсної 

комісії, таємним голосуванням обирає на посади керівників навчально-

наукових інститутів, факультетів, завідувачів (начальників) кафедр, 

професорів та доцентів, директора бібліотеки. 

Претенденти мають право бути ознайомленими з висновками за 

результатами попереднього обговорення та рекомендаціями конкурсної 

комісії до засідання вченої ради. 
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Висновок за результатами попереднього обговорення конкурсною 

комісією не є підставою для відмови претенденту в розгляді його 

кандидатури вченою радою. 

Рішення вченої ради набирає чинності після його введення в дію 

керівником вищого навчального закладу, який несе відповідальність за 

дотримання претендентами вимог Порядку проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), 

затвердженого у вищому навчальному закладі. Якщо претендент за 

результатами конкурсу обійматиме дві та більше посад, що передбачають 

виконання адміністративно-управлінських функцій, то слід врахувати, що 

наказ про його звільнення з раніше зайнятих посад має бути підписаний 

до введення в дію рішення вченої ради. 

Слід зазначити, що якщо при проведенні конкурсу заміщення 

посади науково-педагогічного працівника не було подано жодної заяви 

або жоден претендент не був допущений до конкурсу, жоден (єдиний) з 

претендентів не набрав більше половини голосів присутніх членів Вченої 

ради або переможець конкурсу не був виявлений за результатами 

повторного голосування, або результати конкурсу не були введені в дію 

(затверджені) мотивованим рішенням керівника вищого навчального 

закладу, то конкурс варто вважати таким, що не відбувся, і оголосити 

його повторно впродовж одного місяця. 

Рішення Вченої ради або затверджене рішення конкурсної комісії є 

підставою для укладення трудового договору (контракту) з обраною 

особою і видання наказу про прийняття її на роботу (переведення на іншу 

посаду, продовження трудових відносин). 

На підставі проведеного наукового аналізу правового статусу 

конкурсної комісії ми дійшли до наступних висновків: 

1. Конкурсна комісія при прийнятті на роботу за конкурсом – це 

постійно діючий, колегіальний орган, що створюється роботодавцем 
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(керівником) для проведення конкурсного відбору з метою відбору 

кращого кандидата на зайняття вакантної посади, рішення якого є 

підставою для укладення з переможцем конкурсу трудового договору 

(контракту) або зарахування до кадровго резерву. 

2. Суттєвими ознаками конкурсної комісії є: (а) створюється  

керівником орган з метою відбору кандидатів на відповідну вакантну 

посаду та надання керівнику виваженого, обґрунтованого рішення про 

переможця конкурсу та пропозицій стосовно інших претендентів; (б) є 

колегіальним органом, до складу якого входять висококваліфіковані 

спеціалісти; (в) є дорадчим органом, у якому розглядається і 

обговорюється та встановлюється порядок проходження претендентами 

конкурсного відбору; (г) є постійно діючим органом, який створюється 

для підготовки та проведення конкурсного відбору кандидатів на 

заміщення вакантної посади. 

3. Обов’язки конкурсної комісії можна об’єднати у декілька груп: (1) 

організаційні: (а) складає інформаційне повідомлення про проведення 

конкурсу та забезпечує оприлюднення оголошення про проведення 

конкурсу; (б) приймає заяви та інші документи від претендентів на участь 

у конкурсі; (в) розглядає заяви претендентів про участь у конкурсі та 

документи, які до них додаються, і приймає рішення щодо відповідності 

цих документів умовам участі у конкурсі; (г) ухвалює рішення щодо 

допуску претендентів до участі в конкурсі; (д) забезпечує відкритість при 

проведенні конкурсу (залучає засоби масової інформації до висвітлення 

процедури проведення конкурсу); (2) процедурні: (а) проводить 

конкурсний відбір; (б) визначає переможців за результатами проведеного 

конкурсу та (в) оголошує результати конкурсу. 

4. Рішення конкурсної комісії є обов’язковим для роботодавця, 

оскільки процес збору, аналізу необхідних документів для конкурсу, 

встановлення професійного рівня кандидатів на вакантну посаду та 

вироблення оцінки здійснюється групою висококваліфікованих 
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працівників, авторитетних фахівців. Об’єктивність оцінки професійних 

знань та вмінь учасників конкурсу досягається колективним проведенням 

продуктивного обміну судженнями про сильні та слабкі сторони 

кандидата. Тому висновки конкурсної комісії є підставою для прийняття 

відповідних рішень щодо учасників конкурсу: укладення трудового 

договору (контракту); внесення до кадрового резерву; інші можливості 

застосувати знання та вміння учасників конкурсного відбору. Конкурс не 

зможе забезпечити реалізації мети його проведення, якщо результати не 

будуть підтверджуватися реальними правовими наслідками. 

Гарантованість виконання рішення конкурсної комісії – передумова 

досягнення всіх завдань конкурсу. 

5. Доцільним є створення постійно діючих комісій з оцінки 

професійного рівня працівників, оскільки це може бути додатковою 

гарантією того, що конкурсний відбір та інші види оцінки проводитимуть 

особи, які детально знають свої повноваження та покладені на комісію 

завдання. На членів цієї комісії покладається підвищена відповідальність 

за той висновок, який вони нададуть керівнику, і тому лише особи, які 

усвідомлюють важливість такого рішення можуть входити до складу 

комісії. У випадках же тимчасового виконання обов’язків, навряд чи 

можна досягти ефективності, неупередженості, а головне професійності 

членів комісії. 

 

 

 

3.3. Правові наслідки конкурсного відбору 

 

Центральною ланкою в системі правовідносин, що виражають 

суспільну організацію праці, є трудові правовідносини.  Ці суспільні 

зв'язки є не тільки складними, але і триваючими, в яких права і обов'язки 

не можуть бути реалізовані одноразовими діями, а потребують 
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систематичного або періодичного вчинення тих чи інших дій направлених 

на їх реалізацію. 

Як вказує О. М Ярошенко, правові відносини – це  врегульовані 

нормами права суспільні відносини, учасники яких є носіями 

суб’єктивних прав і обов’язків. Разом із джерелами права та 

правосвідомістю вони є однією з форм зовнішнього буття правової 

норми. Основними  ж ознаками правових суспільних відносин є такі: (а) 

правові відносини – це різновид соціальних відносин у суспільстві, 

механізм виникнення і реалізації яких підкоряється загальним зако-

номірностям встановлення та здійснення соціальних відносин; (б) сто-

ронами юридичних відносин можуть бути тільки особи, що мають якості 

суб’єкта права; (в) змістом правових відносин виступає взаємодія його 

сторін, форма якого регламентована юридичними нормами; (г) тільки в 

рамках цих правових відносин відбувається юридичний захист 

суб’єктивних прав та свобод, виконання юридичних обов’язків; (ґ) у 

сучасному громадянському суспільстві правові відносини – один з 

ефективних, найбільш поширених легітимних шляхів досягнення 

людиною мети, реалізації нею інтересів та потреб у межах правопорядку 

та законності; (д) на відміну від інших різновидів соціальних відносин, 

правові відносини відрізняє тісний зв’язок їх з юридичними нормами, які 

містять загальну модель певної дії, вказують способи і механізм захисту 

від порушень цієї моделі. Виходячи з цього, правовідносини у сфері 

трудового права – це відносини між суб’єктами трудового права, що 

врегульовані нормами трудового права та полягають у взаємозв’язку 

суб’єктивних трудових прав та юридичних обов’язків, передбачених 

нормами права. Усі суспільні відносини, що є предметом трудового 

права, завжди виступають у ідеальному житті у формі правовідносин цієї 

сфери, тобто в них уже реалізовані норми законодавства про працю [159, 

c. 176].  
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За загальним правилом, підставою виникнення трудових 

правовідносин є одиничний юридичний факт у формі трудового договору. 

Однак у багатьох випадках правові норми пов’язують виникнення 

трудових правовідносин не з одним юридичним фактом, а з декількома, 

що обумовлено специфікою трудової функції, характером виконуваної 

роботи, підвищеною відповідальністю окремих категорій працівників та 

особливими вимогами до рівня їх кваліфікації. 

О. І. Процевський підкреслює, що під юридичними фактами треба 

розуміти обставини, з настанням яких норми права пов’язують різні 

юридичні наслідки, а не тільки виникнення, зміну й припинення 

конкретних правовідносин. Юридичні наслідки можуть виражатися як у 

виникненні, зміні або припиненні правовідносин, так і в набутті певних 

прав та обов’язків [140, с. 81]. В. Б. Ісаков переконує, що юридичним 

фактом виступають не правовідносини в цілому, а тільки одна їх сторона 

– факт існування (чи відсутності) даних правовідносин. Якщо елементом 

фактичного складу вважати правовідносини в цілому, то у склад  

доведеться  включити  і її  юридичний  зміст  (систему  прав  та 

обов’язків) [47, с. 56]. В. В. Єрьоменко визначає юридичні факти як 

конкретні обставини реальної дійсності (явища, стани, відносини), які 

визнаються правовими, та з наявністю або відсутністю яких норми права 

пов’язують можливість виникнення, зміни, припинення правовідносин та 

інші правові наслідки [38, с. 13]. В. А. Андронова під юридичними 

фактами розуміє обставини об’єктивної дійсності, які передбачені 

гіпотезою норми трудового права та у разі їх настання породжують 

наслідки, закріплені даною нормою: зумовлюють виникнення, зміну, 

припинення або відновлення індивідуальних та колективних трудових 

правовідносин або перешкоджають їх виникненню, зміні, припиненню 

або відновленню [5, с. 15]. 

На наше переконання, саме юридичний факт є необхідною 

передумовою для виникнення правовідносини. Тобто з практичної точки 



155 

зору відбувається нерозривний зв'язок реальної поведінки людей і 

правової норми як одного цілого. Юридичний факт і є початком життя 

правової норми, що втілюється в правовідносинах. Юридичним фактом 

зазвичай є акт поведінки, який приводить в дію механізм правового 

регулювання. 

Складні юридичні факти ще прийнято називати фактичним складом.     

С. С. Алексєєв під юридичним складом розуміє комплекс різноманітних, 

самостійних життєвих обставин, кожна з яких може мати окреме 

юридичне значення [4, с. 171]. На думку В. Б. Ісакова фактичний склад – 

це система юридичних фактів, передбачених нормами права як підстави 

для настання правових наслідків” [47, с. 27]. О. А. Красавчиков 

стверджує,  що   особливість правової природи  складного юридичного 

факту полягає у тому, що для його становлення необхідно, щоб 

здійснювалися всі юридичні факти, що утворюють його [60, с. 87].   

Під елементом фактичного складу слід розуміти окремий 

юридичний факт (подія або дія). Фактичний склад слід відрізняти від 

послідовних етапів, необхідних для завершення формування моделі 

правовідносини, їх виникнення і розвитку, позаяк складний юридичний 

факт може помилково сприйматися за сукупність простих юридичних 

фактів, які входять до складу. Прикладом може бути точка зору               

В. М. Смирнова, який до юридичних фактів відносить заяву працівника 

про прийом на роботу, пред’явлення працівником трудової книжки, угоду 

працівника та адміністрації про прийом на роботу, ознайомлення зі 

змістом дорученої роботи, проведення інструктажів та фактичне 

розпочинання роботи. Свою позицію автор мотивує тим, що всі ці дії є 

юридично значними, оскільки передбачені нормами трудового права  [150, 

c. 131]. Всі елементи  фактичного складу взаємопов’язані, але у той же 

час фактичний склад характеризується новими ознаками, які не 

характерні для його елементів [170, с. 39]. Вважаємо, що фактичний склад 

є завершеним, коли відбулося накопичування  юридичних фактів і 
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правові наслідки у вигляді виникнення трудових правовідносин настали.  

Відсутність  хоч одного юридичного факту вказує на незавершеність 

складу, що тягне за собою ненастання правових наслідків. 

А. В. Андрушко до юридичних фактів-підстав виникнення трудових 

правовідносин відносить: трудовий договір, акт виборів, акт призначення, 

оскільки наявність даних юридичних фактів безпосередньо тягне 

виникнення трудових правовідносин. До юридичних умов виникнення 

трудових правовідносин, на думку вченої, належать: рішення  конкурсної 

комісії щодо переможця конкурсу; рішення уповноваженого органу 

(посадової особи) про результати проходження претендентом на посаду; 

рішення  уповноваженого органу (посадової особи) про результати 

проходження претендентом підготовки у кадровому резерві. Вищевказані 

рішення уповноважених органів (посадових осіб) не тягнуть 

безпосереднього виникнення трудових правовідносин, оскільки їх 

правове значення носить рекомендаційний характер й не є таким, що 

зобов’язує керівника того чи іншого органу державної служби укладати 

трудовий договір з переможцем конкурсу. Саме тому, на переконання 

науковця, конкурс є умовою, а не підставою виникнення трудових 

правовідносин [6, с. 46, 47].    

Укладенню трудового договору передують певні етапи, на кожному 

з яких наявне вираження волі сторін та певні дії, що породжують права й 

обов'язки. Одним із таких етапів є проходження конкурсного відбору на 

заміщення вакантної посади. Конкурс є сукупністю юридично значимих 

дій, певних стадій, правовим наслідком вчинення яких є виникнення 

трудових правовідносин, але без укладення трудового договору цей 

правовий наслідок не настане. Тому конкурс є передумовою виникнення 

трудових правовідносин, зв’язуючою ланкою між підставою (трудовий 

договір) та наслідком (виникнення трудових правовідносин) . 

За останній час було прийнято низку нормативно-правових актів, 

що регулюють порядок проведення конкурсу, визначають принципи, 
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стадії та його правові наслідки.  

Проект Трудового кодексу України від 27.12.2014  р., №1658 [138] 

визначає, що трудові правовідносини можуть виникати на підставі: 

1) обрання на посаду; 

2) конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; 

3) призначення чи затвердження на посаду; 

4) направлення на роботу в рахунок установленої квоти (броні) або 

попередньо замовленого фахівця; 

5) рішення суду про прийняття на роботу чи поновлення 

працівника; 

6) фактичного допущення працівника до роботи з відома чи за 

дорученням роботодавця або його представника, незалежно від того, чи 

був трудовий договір оформлений належним чином (ст. 43). Зазначений 

Проект ці підстави характеризує наступним чином:  

1. Трудові правовідносини, що виникають на підставі обрання на 

посаду застосовуються за фактом такого обрання за умови, що обрання 

посадової особи визначено законом України, нормативно-правовими 

актами про працю, статутами чи положеннями юридичних осіб і 

передбачає виконання працівником відповідних трудових обов’язків за 

посадою. 

2. Трудові правовідносини на підставі конкурсного відбору на 

заміщення вакантної посади виникають за фактом укладення трудового 

договору з особою, яка пройшла такий відбір відповідно до існуючих 

вимог стосовно певних категорій працівників, проведення конкурсного 

відбору яких передбачено, як обов’язковий етап для заміщення вакантної 

посади. 

3. Трудові правовідносини на підставі призначення чи затвердження 

на посаду виникають за фактом такого призначення чи затвердження у 

випадку, якщо це передбачено законодавством про працю, статутами 

(положеннями) юридичних осіб. 
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4. Трудові правовідносини на підставі направлення на роботу в 

рахунок установленої квоти (броні) або попередньо замовленого фахівця 

виникають за фактом укладення трудового договору з особою, 

направленою на роботу центральним органом виконавчої влади з 

формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах 

зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, 

соціального захисту. 

5. Трудові правовідносини на підставі рішення суду виникають за 

фактом рішення суду, яким зобов’язано роботодавця прийняти на роботу 

чи поновити на роботі особу. У разі покладення судом на роботодавця 

обов’язку прийняти працівника на роботу трудові правовідносини 

вважаються такими, що виникли з дати, зазначеної у рішенні суду. 

6. Трудові правовідносини на підставі фактичного допущення 

працівника (особи) до роботи з відома чи за дорученням роботодавця 

виникають за наявності такого факту у випадках, передбачених  

Кодексом, чи за наявності ознак трудових правовідносин. Трудові 

правовідносини виникають з дня початку виконання працівником роботи 

за наказом (розпорядженням) чи з дозволу роботодавця. Дозволом 

роботодавця вважається дозвіл, наданий особою, яка уповноважена від 

його імені укладати трудові договори. 

Зазначені підстави мають зовсім різний зміст, але об’єднує їх 

наявність конкретної обставини реальної дійсності, з наявністю або 

відсутністю якої норми права пов’язує виникнення трудових 

правовідносин. Серед цих обставин особливе місце займає конкурс, 

оскільки його завданням є визначення кращого серед претендентів на 

вакантну посаду, що веде до укладення трудового договору. Зокрема, 

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього 

та артистичного персоналу закладів культури [110] передбачає, що 

рішення конкурсної комісії є підставою для укладання трудового 

договору з переможцем конкурсу і видання наказу керівника закладу 
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культури про прийняття на роботу. Порядок  проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад державних службовців [124] встановлює, що 

конкурсна комісія здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад 

державних службовців, а рішення про призначення на посаду державного 

службовця та зарахування до кадрового резерву приймає керівник 

державного органу. 

Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає 

зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи 

належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких 

затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, 

відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів 

з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову 

згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до  Закону 

України «Про запобігання корупції» та медичну довідку про стан 

здоров’я щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або 

наркологічних закладах охорони здоров’я. 

У деяких випадках трудові праовідносини можуть виникнути не з 

переможцем конкурсу, зокрема, Закон України «Про державну службу» 

[112] встановлює, що другий за результатами конкурсу кандидат на 

зайняття вакантної посади державної служби має право на призначення 

на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо 

посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу 

відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на 

посаду за результатами спеціальної перевірки. Інформація про те, що 

відповідна посада стала вакантною, повідомляється другому за 

результатами конкурсу кандидату протягом п’яти календарних днів (ст. 

29). 

Отже,  одним з найважливіших документів для учасників відбору є 

рішення конкурсної комісії, яким завершується конкурсний відбір і 

починається виникнення трудових правовідносин. Порядок  проведення 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців [124]  

передбачає термін, протягом якого керівник держоргану повинен 

прийняти рішення про винесення акта призначення на посаду з 

переможцем конкурсу – один місяць з дня прийняття рішення 

конкурсною комісією. Вважаємо, що законодавче  закріплення цього 

терміну має позитивний характер, оскільки підтверджує принцип  рівного 

права доступу громадян до державної служби, оскільки зазвичай може 

затягуватися цей термін у зв’язку з різними причинами, що залежать як 

від роботодавця, так і від переможця конкурсу, який може передумати 

вступати на держслужбу. 

Відповідно до Порядку  проведення відкритого конкурсу для 

призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України 

[104] конкурсною комісією може вноситись пропозиція Директорові 

щодо зарахування претендента до кадрового резерву Національного 

антикорупційного бюро України та призначення кандидата на вакантну 

рівнозначну або нижчу посаду у Національному антикорупційному бюро 

України, за умови подання ним заяви про прийняття участі у конкурсі на 

зайняття зазначених посад. У разі подачі кандидатом зазначеної заяви, він 

допускається до участі в конкурсі зі стадії співбесіди.  

Дослідження наукової літератури дає підстави вважати, що ідея 

створення кадрового резерву зародилась через складність добору кадрів 

саме на керівні, управлінські посади. Причина тому, цілком зрозуміла: до 

управління людьми можна допускати лише тих, хто оволодів основами 

всіх знань, відзначається чеснотами, здібностями, має схильність до 

керівництва, комунікабельний та є професіоналом своєї справи  [27, c. 82; 

148, с. 76]. 

У різних сферах державного управління в результаті 

цілеспрямованого і науково обґрунтованого процесу добору працівників 

формується (або повинен формуватися) конкретний кадровий  резерв, 

тобто група осіб, які здатні працювати на керівних посадах або на 
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посадах більш високого рівня управління. Таку групу осіб в науковій 

літературі і на практиці називають по-різному: висуванці, резерв на 

висунення, кандидати на керівні посади, резерв керівників, кадровий 

резерв тощо [76, c. 76]. Резервом управлінських кадрів є величезна 

кількість керівників, спеціалістів, а також інженерно-технічних 

працівників, які позитивно зарекомендували себе на практичній роботі та 

проявили такі ділові й організаторські здібності, що дають підставу 

довірити їм управлінські посади. Перебуваючи у кадровому резерві, 

сучасний фахівець має набути інтегрованої міждисциплінарної 

підготовки, широкого професійного кругозору і багато практичного 

досвіду [92, c. 131].  

Як зазначає В. О. Процевський, іноді виникають ситуації, коли 

комісія визначила переможця і прийняла про це рішення, а керівник не 

може укласти з ним трудовий договір тому, що призначення на цю посаду 

потребує погодження (згоди) з якимось державним органом [141, с. 70, 

71]. Приміром, Порядок проведення конкурсного відбору керівників 

державних суб’єктів господарювання [134] погодження з органом 

управління здійснюється після рішення комісії про визначення 

переможця. У разі вмотивованої відмови, наприклад, голови 

облдержадміністрації, орган управління вносить на розгляд Кабінету 

Міністрів України пропозиції щодо надання згоди на призначення такого 

керівника, який і  вирішує дане питання. 

Новий Закон України «Про державну службу» [112] передбачає, 

що рішення про призначення приймається: (1) на посаду державної 

служби категорії «А» – суб’єктом призначення, визначеним 

Конституцією та законами України, у порядку, передбаченому 

Конституцією України, цим та іншими законами України; (2) на посади 

державної служби категорій «Б» і «В» – керівником державної служби. 

Рішення про призначення на посаду державної служби приймається після 

закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а в разі оскарження 
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результатів конкурсу – після прийняття рішення за скаргою суб’єктом 

розгляду скарги (органом, уповноваженим на розгляд скарги), але не 

пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про 

переможця конкурсу, якщо інше не передбачено законом. Таке рішення 

приймається на підставі протоколу засідання конкурсної комісії. Рішення 

про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної 

служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до 

Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами перевірки 

відповідно до Закону України «Про очищення влади». В акті про 

призначення на посаду зазначаються: (1) прізвище, ім’я, по батькові 

особи, яка призначається на посаду державної служби; (2) займана посада 

державної служби із зазначенням структурного підрозділу державного 

органу; (3) дата початку виконання посадових обов’язків; (4) умови 

оплати праці. Акт про призначення на посаду може містити також такі 

умови та зобов’язання: (1) строк призначення (у разі строкового 

призначення); (2) строк випробування (у разі призначення з 

випробувальним строком); (3) обов’язок державного органу забезпечити 

державному службовцю можливість проходження професійного 

навчання, необхідного державному службовцю для виконання своїх 

посадових обов’язків. Копія акта про призначення на посаду видається 

державному службовцю, ще одна копія зберігається в його особовій 

справі. Акт про призначення на посаду приймається у вигляді указу, 

постанови, наказу (розпорядження), рішення, залежно від категорії 

посади, відповідно до законодавства. 

Як наголошує Б. К. Бегічев, акт призначення здійснюється 

вищестоящим органом, тобто це не будь-який акт про прийняття на 

роботу [10, с. 192]. О. В. Смирнов зазначає, що акт призначення на посаду 

– це свого роду форма вираження волевиявлення про прийняття 

громадянина на роботу, що застосовується у процесі укладення трудового 

договору [152, с. 152]. С. С. Каринський також зауважував, що у такому 
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випадку маємо справу з особливим порядком укладення трудового 

договору, при якому особа, яка бажає поступити на відповідну роботу , і 

яка дала свою згоду на зайняття певної посади, наперед проінформована 

про те, що інша сторона може виразити своє відношення до цієї 

пропозиції у певній формі лише після того, коли це питання буде 

вирішене відповідним вищестоящим державним органом [8, с. 84].       О. 

Є. Пашерстник зазначав, що без акта призначення трудові 

правовідносини не можуть виникнути [95, с. 226]. О. В. Кручинін акт 

призначення визначає як владний односторонній акт уповноваженого 

органу або посадової особи, яким конкретні службовці наділяються 

владними управлінськими повноваженнями за штатною оплачуваною 

посадою [61, с. 122]. З цим твердженням можна погодитися, оскільки  акт 

призначення за результатами конкурсу є вираженням волі однієї сторони 

– керівника (або вищестоящого держоргану чи посадової особи) 

уповноваженого органу. 

Таким чином, укладення трудового договору за результатами 

конкурсу, за загальним правилом, здійснюється після  призначення  на 

посаду відповідним керівником. При цьому можна говорити про те, що 

трудовий договір є одним з перетворюючих факторів для встановлення 

трудових правовідносин і входження в трудовий колектив. У цьому 

аспекті він виступає сполучною ланкою між правовідносинами по 

працевлаштуванню – з одного боку, і трудовими правовідносинами – з 

іншого. У результаті  відбувається наступність і безперервність процесу 

реалізації права на працю: припинення правовідносин із 

працевлаштування і виникнення трудових правовідносин [143, с. 70].  

Отже, трудовий договір буде укладений якщо виявлено переможця 

конкурсного відбору, наявний наказ керівника про прийняття на роботу 

(чи акт призначення на посаду) та сторони досягли згоди щодо всіх умов 

праці. Сукупність умов з яких повинні дійти згоди особа, яка приймається 

на роботу і роботодавець становлять зміст трудового договору. Більшість 
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умов  договору визначається сторонами трудового договору без яких 

трудовий договір не може бути укладений. Як стверджує К. Ю. Мельник, 

результат конкурсу є елементом складу юридичних фактів, який поряд із 

трудовим договором чи актом призначення є підставою виникнення 

трудових правовідносин [168, с. 119]. 

Існують випадки коли  переможцю конкурсу відмовляють  у 

прийнятті на роботу. Так, фахівці у галузі трудового права вважають, що 

відмову в прийнятті на роботу можна визнати допустимою у таких 

випадках: відсутність досвіду, необхідного для виконання роботи; 

відсутність відповідних моральних якостей, що вимагаються для даної 

категорії працівників; відмові трудового колективу взяти до себе даного 

працівника чи не переобрання на виборну посаду; вирішення питання про 

прийом особи, що раніше була звільнена з даного підприємства у зв'язку з 

здійсненням злочину, порушення трудової дисципліни, втратою довір'я, 

вчинення аморального проступку, що є несумісним із продовженням 

роботи [75, с. 54]. В. В. Жернаков зауважує, що необґрунтованою, за 

наявності вакантної посади, є відмова у прийнятті на роботу 

невмотивована або вмотивована з посиланням на обставини, що не 

належать до ділових якостей працівника [41, с. 72]. 

На нашу думку, обґрунтованою є відмова, яка базується на тих 

обставинах та мотивах, що лежали в основі такої відмови.  

Невмотивована відмова є незаконною та може підлягати оскарженню в 

судовому порядку. Пленум Верховного Суду України визначає, що 

відмова переможцеві конкурсу у прийнятті на роботу може бути 

оскаржена в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів [105]. 

У судовому порядку має встановлюватися чи обґрунтованою є така 

відмова. 

Отже,  правовим наслідком конкурсного відбору є його результат – 

виявлення кращого серед кандидатів на вакантну посаду (переможця 

конкурсу), що  тягне за собою, за загальним правилом, укладення з цією 
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особою трудового договору, якому може передувати акт  призначення на 

посаду. Така процедура прийняття на роботу є особливим порядком 

укладення трудового договору з певними категоріями працівників.  

На підставі проведеного аналізу правових наслідків конкурсного 

відбору при прийнятті на роботу, ми дійшли до наступних висновків.  

1. Укладенню трудового договору передують певні етапи, кожен з 

яких характеризується вираженням волі сторін та певними діями, що 

породжують права й обов'язки. Одним із таких етапів є проходження 

конкурсного відбору на заміщення вакантної посади. Конкурс є 

передумовою виникнення трудових правовідносин, зв’язуючою ланкою 

між підставою (трудовий договір) та наслідком (виникнення трудових 

правовідносин). 

2. Укладення трудового договору за результатами конкурсу, за 

загальним правилом, здійснюється після  призначення  на  посаду 

відповідним керівником. Отже, трудовий договір буде укладений якщо (а) 

виявлено переможця конкурсного відбору, (б) наявний наказ керівника 

про прийняття на роботу (чи акт призначення на посаду) та (в) сторони 

досягли згоди щодо всіх умов праці.  

3. Правовим наслідком конкурсного відбору є його результат – 

виникнення трудових правовідносин, який завжди повинен наставати 

після завершення конкурсної процедури заміщення вакантної посади , 

оскільки рішення конкурсної комісія є обов’язковим для керівника . 

Відмова у прийнятті на роботу переможця конкурсу є незаконною, за 

винятком випадків, коли переможець конкурсу сам відмовився від 

зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за 

результатами спеціальної перевірки.  
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Висновки до розділу 3 

 

Дослідивши  порядок проведення конкурсу при прийнятті на роботу, 

можна зробити такі висновки. 

1. Стадіями конкурсного відбору при прийнятті на роботу є: (1) 

підготовча стадія, що об’єднує декілька етапів: (а) оприлюднення 

оголошення про проведення конкурсу; (б) прийом документів від осіб, які 

бажають взяти участь у конкурсі; (в) попередній розгляд документів на 

відповідність установленим вимогам та (2) основна стадія, що охоплює 

(а) проведення конкурсного відбору;  (б) визначення результатів 

конкурсу. 

2. Конкурсна комісія при прийнятті на роботу за конкурсом – це 

постійно діючий, колегіальний орган, що створюється роботодавцем 

(керівником) для проведення конкурсного відбору з метою відбору 

кращого кандидата на зайняття вакантної посади, рішення якого є 

підставою для укладення з переможцем конкурсу трудового договору 

(контракту) або зарахування до кадрового резерву. 

3. Рішення конкурсної комісії є обов’язковим для роботодавця, 

оскільки процес збору, аналізу необхідних документів для конкурсу, 

встановлення професійного рівня кандидатів на вакантну посаду та 

вироблення оцінки здійснюється групою висококваліфікованих 

працівників, авторитетних фахівців. Об’єктивність оцінки професійних 

знань та вмінь учасників конкурсу досягається колективним проведенням 

продуктивного обміну судженнями про сильні та слабкі сторони 

кандидата. Тому висновки конкурсної комісії є підставою для прийняття 

відповідних рішень щодо учасників конкурсу: укладення трудового 

договору (контракту); внесення до кадрового резерву; інші можливості 

застосувати знання та вміння учасників конкурсного відбору. Конкурс не 

зможе забезпечити реалізації мети його проведення, якщо результати не 

будуть підтверджуватися реальними правовими наслідками. 
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Гарантованість виконання рішення конкурсної комісії – передумова 

досягнення всіх завдань конкурсу. 

4. Доцільним є створення постійно діючих комісій з оцінки 

професійного рівня працівників, оскільки це може бути додатковою 

гарантією того, що конкурсний відбір та інші види оцінки проводитимуть 

особи, які детально знають свої повноваження та покладені на комісію 

завдання. На членів цієї комісії покладається підвищена відповідальність 

за той висновок, який вони нададуть керівнику, і тому лише особи, які 

усвідомлюють важливість такого рішення можуть входити до складу 

комісії. У випадках же тимчасового виконання обов’язків, навряд чи 

можна досягти ефективності, неупередженості, а головне професійності 

членів комісії. 

5. Правовим наслідком конкурсного відбору є його результат – 

виникнення трудових правовідносин, який завжди повинен наставати 

після завершення конкурсної процедури заміщення вакантної посади, 

оскільки рішення конкурсної комісія є обов’язковим  для керівника. 

Відмова у прийнятті на роботу переможця конкурсу є незаконною, за 

винятком випадків, коли переможець конкурсу сам відмовився від 

зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за 

результатами спеціальної перевірки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного дослідження, виконаного на основі 

аналізу чинного законодавства України, практики його застосування, 

іноземного, а також історичного досвіду, теоретичного осмислення 

наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених у різних галузях знань, 

автором встановлено особливості прийняття на роботу за конкурсом, 

розроблено і сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, 

спрямованих на удосконалення правового регулювання прийняття на 

роботу за конкурсом. До найбільш важливих результатів слід віднести 

такі, як-от. 

1. Конкурс при прийнятті на роботу у сучасному розумінні – це спосіб 

встановлення професійної компетентності осіб, що виражається в 

особливому порядку добору найбільш підходящих предендентів на 

відповідну посаду (роботу), що проводиться колегіальним органом або 

роботодавцем шляхом визначення рівня знань та вмінь осіб відповідно до 

встановлених правил з метою забезпечення об’єктивної оцінки 

професійної підготовки потенційних працівників та раціонального добору 

кадрів. 

2. Конкурс при прийняття на роботу слід розглядати у широкому та 

вузькому значенні:  

А. Конкурс у широкому розумінні характеризується такими ознаками: 

(1) може проводитися стосовно будь-яких категорій працівників 

(спеціалістів, технічного персоналу та ін.). Перелік таких категорій 

працівників доцільно встановлювати у локальних актах, приміром, у 

колективному договорі, що забезпечило б однаковість в умовах 

прийняття на роботу за конкурсом стосовно цих категорій; (2) вимоги до 

претендентів та порядок проведення конкурсу формує роботодавець на 

основі кваліфікаційних характеристик посад та професій; (3) до участі у 

конкурсі можуть допускатися усі охочі, тобто претендентом на зайняття 
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посади (виконання роботи) може бути будь-яка особа, навіть якщо вона й 

неповністю відповідає заявленим раніше вимогам, адже роботодавець у 

ході конкурсу може дійти висновку, що саме цю особу він і шукає, 

незважаючи, приміром, на відсутність стажу в цієї особи; (4) створення 

спеціального колегіального органу є необов’язковим, оскільки рішення 

про визнання того чи іншого претендента таким, що відповідає 

висунутим вимогам, роботодавець може прийняти і одноособово.  

Б. До істотних ознак конкурсу у вузькому розумінні належать: (1) 

право на заміщення посад на конкурсній основі мають лише законодавчо 

визначені категорії працівників у певних сферах діяльності; (2) порядок 

проведення конкурсу при прийнятті на роботу цих категорій осіб 

регламентується законодавчими актами; (3) до участі у конкурсі 

допускаються лише ті особи, що пройшли попередній відбір. Вимоги до 

тих, хто може бути допущений до участі в конкурсі, визначаються 

нормативно-правовими актами, що регламентують відповідний вид 

діяльності; (4) рішення про переможця конкурсу, яке є обов’язковим для 

роботодавця, приймається колегіальним органом; (5) трудовий договір, 

що укладається за результатами конкурсу, як правило, має строковий 

характер. 

3. Конкурс при прийнятті на роботу за своєю сутністю є змаганням, 

що проводиться з дотриманням певного порядку та з метою визначення 

найкращого для зайняття вакантної посади серед осіб, що беруть участь у 

конкурсі, тому в ньому можна виокремити матеріальну та процесуальну 

складові. У зв’язку з цим, принципи за допомогою та з дотриманням яких 

здійснюється конкурсний відбір можна систематизувати, об’єднавши у 

дві групи: матеріальні (законність, гласність, професіоналізм, 

компетентність) та процесуальні (рівність, об’єктивність, змагальність, 

неупередженість). 

4. Конкурс при прийнятті на роботу є одним із видів оцінки 

професійних якостей працівника. Для з’ясування його місця серед інших 
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видів оцінок та їх розмежування, автор їх класифікував за такими 

критеріями:  (1) залежно від впливу на динаміку трудових правовідносин: 

(а) види оцінок, що впливають на виникнення трудових правовідносин – 

конкурс; (б) види оцінок, що впливають на збереження або зміну 

трудових правовідносин – випробування, атестація, стажування; (в) види 

оцінок, що впливають на припинення трудових правовідносин – 

випробування, атестація;  (2) за періодичністю проведення: (а) разова 

оцінка – конкурс, випробування; (б) періодична: атестація, стажування; 

(3) за суб’єктом, що проводить оцінку: (а) зовнішня оцінка (спецсуб’єкт): 

конкурс (у вузькому розумінні), атестація, стажування; (б) внутрішня 

оцінка – випробування, конкурс (у широкому розумінні); (4) за 

обов’язковістю проходження: (а) обов’язкова – атестація; (б) добровільна 

– конкурс; (в) за згодою сторін – випробування, стажування; (5) за метою: 

(а) заміщення вакантної посади – конкурс; (б) відповідність займаній 

посаді – атестація, випробування; (в) підвищення кваліфікації – 

стажування; (6) за колом осіб щодо яких може проводитися: (а) широке 

коло осіб – випробування, стажування, конкурс (у широкому значенні); 

(б) лише законодавчо визначені категорії працівників: конкурс (у 

вузькому значенні), атестація. 

5. Ґенеза правового регулювання прийняття на роботу за конкурсом  

включає відповідні періоди, а саме: 

А. Зародження правового регулювання прийняття на роботу за 

конкурсом (до 1918 р.). Цей період характеризується: (а) появою 

змагальних процедур як форм добору кадрів спочатку в спеціальних 

галузях господарства (державна служба) з подальшим поширенням на 

інші категорії працівників; (б) прийняттям на службу тільки після 

отримання найкращого результату в змаганні; (в) формуванням 

спеціальних комісій при університетах, які оцінювали учасників 

змагання; (г) рішення цих комісій було обов’язковим для виконання.  
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Б. Становлення правового регулювання прийняття на роботу за 

конкурсом (1918 – 1960 рр.). Для розглядуваного періоду притаманно: (а) 

ототожнення конкурсу із атестацією у сучасному розумінні – 

передбачалося проведення періодичних конкурсів для виявлення 

професійного рівня працівника; (б) встановлення переваг особам, які 

мали вагомі заслуги в тій чи іншій галузі – ці особи не повинні були 

проходити періодичні конкурси; (в) проведення конкурсів здійснювалося 

керівництвом; (г) у випадку негативного результату періодичного 

конкурсу надавалася можливість звільнення безперспективних кадрів.  

В.  Подальший розвиток правового регулювання прийняття на роботу 

за конкурсом (1960 – 1990 рр.). У цей період (а) конкурсна процедура 

заміщення посади полягала в переобранні на цю посаду, що проводилося 

кожні п’ять років; (б) розширюється категорія працівників, які не 

підлягали такому переобранню; (в) переобрання здійснюється 

спеціальними суб’єктами, які існували в організаціях та установах, де 

працювала певна особа; (г) за результатами такого переобрання особа 

могла бути звільнення з роботи або переведена на іншу посаду.  

Г.  Правове регулювання прийняття на роботу за конкурсом у роки 

незалежності України (1991 р. – до сьогодення). У ці часи (а) конкурс 

стає процедурою, яка проводиться виключно при прийнятті на роботу, а 

не в процесі останньої; (б) конкурс є порядком прийняття на роботу 

спеціальних категорій працівників; (в) для проведення конкурсу 

створюються спеціальні конкурсні комісії, на підставі рішення яких з 

працівником може бути укладено трудовий договір; (г) приймається 

низка нормативних актів, які встановлюють особливості правового 

регулювання прийняття на роботу за конкурсом щодо  спеціальних 

категорій працівників. 

6. Основними особливостями правового регулювання у зарубіжних 

країнах конкурсу при прийнятті на роботу є: 
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А. Порядок та умови прийняття на роботу за конкурсом визначаються 

не лише законодавчими  актами, але й статутом (положенням) організації 

або іншими локальними актами роботодавця, у яких встановлюється 

перелік посад, що підлягають заміщенню за конкурсом і порядок його 

проведення. 

Б. Процедура прийняття на роботу за конкурсом передбачає 

дотримання певних стадій: (1) публікація оголошення про проведення 

конкурсу; (2) прийом документів від осіб, які виявили бажання взяти 

участь у конкурсі; (3) створення конкурсної комісії; (4) розгляд 

документів учасників конкурсу на відповідність встановленим 

кваліфікаційним вимогам; (5) співбесіди з учасниками конкурсу, що 

проводяться конкурсною комісією; (6) висновок конкурсної комісії; (7) 

укладення трудового договору із переможцем конкурсу. 

В. У законодавстві деяких країн (приміром, Казахстан та 

Таджикистан) передбачаються види (загальний та внутрішній) конкурсу. 

Прийняття на роботу за загальним конкурсом проводиться серед 

громадян, які попередньо пройшли процедуру тестування та мають 

результати не нижче тих значень, що встановлюються уповноваженим 

органом, що проводить оцінку професійного рівня громадян. Внутрішній 

конкурс на зайняття вакантних посад проводиться серед працівників, які 

на момент оголошення конкурсу працюють у цій установі. 

7. Стадіями конкурсного відбору при прийнятті на роботу є: (1) 

підготовча стадія, що об’єднує декілька етапів: (а) оприлюднення 

оголошення про проведення конкурсу; (б) прийом документів від осіб, які 

бажають взяти участь у конкурсі; (в) попередній розгляд документів на 

відповідність установленим вимогам та (2) основна стадія, що охоплює 

(а) проведення конкурсного відбору;  (б) визначення результатів 

конкурсу. 

8. Вакантна посада – це наявна у штатному розписі вільна посада, на 

яку не укладено трудовий договір. Конкурс не оголошується на посади, 
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зайняті особами, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною 

згідно з чинним законодавством. Випускники вищих навчальних закладів, 

потреба в яких раніше була заявлена, працевлаштовуються поза 

конкурсом відповідно до вимог чинного законодавства. Крім того, поза 

конкурсом повиннні прийматися працівники відповідно до укладених 

трудових договорів для виконання роботи за сумісництвом. 

9. Конкурсна комісія при прийнятті на роботу за конкурсом – це 

постійно діючий, колегіальний орган, що створюється роботодавцем 

(керівником) для проведення конкурсного відбору з метою відбору 

кращого кандидата на зайняття вакантної посади, рішення якого є 

підставою для укладення з переможцем конкурсу трудового договору 

(контракту) або зарахування до кадрового резерву. 

10. Враховуючи схожість порядку формування, персонального 

складу та функцій конкурсної та атестаційної комісій, вважаємо 

доцільним створювати на підприємствах, установах та організаціях єдину 

постійно діючу комісію з оцінки професійного рівня працівників, яка 

об’єднала б функції конкурсної та атестаційної комісій.  Це може бути 

додатковою гарантією того, що конкурсний відбір та інші види оцінки 

проводитимуть особи, які детально знають свої повноваження та 

покладені на комісію завдання. На членів цієї комісії покладається 

підвищена відповідальність за той висновок, який вони нададуть 

керівнику, і тому лише особи, які усвідомлюють важливість такого 

рішення можуть входити до складу комісії. У випадках же тимчасового 

виконання обов’язків, навряд чи можна досягти ефективності, 

неупередженості, а головне професійності членів комісії.  

11. Рішення конкурсної комісії є обов’язковим для роботодавця, 

оскільки процес збору, аналізу необхідних документів для конкурсу, 

встановлення професійного рівня кандидатів на вакантну посаду та 

вироблення оцінки здійснюється групою висококваліфікованих 

працівників, авторитетних фахівців. Об’єктивність оцінки професійних 
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знань та вмінь учасників конкурсу досягається колективним проведенням 

продуктивного обміну судженнями про сильні та слабкі сторони 

кандидата. Тому висновки конкурсної комісії є підставою для прийняття 

відповідних рішень щодо учасників конкурсу: укладення трудового 

договору (контракту); внесення до кадрового резерву; інші можливості 

застосувати знання та вміння учасників конкурсного відбору. Конкурс не 

зможе забезпечити реалізації мети його проведення, якщо результати не 

будуть підтверджуватися реальними правовими наслідками. 

Гарантованість виконання рішення конкурсної комісії – передумова 

досягнення всіх завдань конкурсу. 

12. Правовим наслідком конкурсного відбору є його результат – 

виникнення трудових правовідносин, який завжди повинен наставати 

після завершення конкурсної процедури заміщення вакантної посади, 

оскільки рішення конкурсної комісія є обов’язковим для керівника. 

Відмова у прийнятті на роботу переможця конкурсу є незаконною, за 

винятком випадків, коли переможець конкурсу сам відмовився від 

зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за 

результатами спеціальної перевірки. 
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