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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Шлях України до побудови розвинутої правової, 

демократичної та соціальної держави, що включає в себе можливість 

реалізації громадянами своїх конституційних прав і свобод, неможливо 

пройти без ефективного функціонування інституту державної служби. 

Ефективність професійної діяльності державних службовців багато в чому 

залежить від їх правового стану в період трудової діяльності. За цих умов 

виникає проблема системного аналізу правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців, визначення місця професійної підготовки 

державних службовців у нормах трудового права. 

Нині в Україні законодавче регулювання професійної підготовки 

державних службовців перебуває на стадії формування і розвитку, 

відбуваються радикальні зміни державного управління в цілому, в ході яких 

триває пошук найбільш оптимальної моделі розвитку професійної підготовки 

державних службовців. Оцінка професійної службової діяльності державних 

службовців ще слабо пов’язана з тим, наскільки якісно вищий навчальний 

заклад надав послуги з навчання, професійної підготовки державному 

службовцю. Сучасні методи планування професійної підготовки державних 

службовців не набули широкого поширення, а передбачені законодавством 

механізми стимулювання державних службовців до отримання професійної 

підготовки не реалізуються повною мірою, що негативно впливає на 

мотивацію державних службовців. Якість професійного навчання державних 

службовців у недостатній мірі відповідає потребам розвитку державної 

служби. Існуюча модель правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців має ряд проблем, які обумовлюють необхідність 

комплексного аналізу проблем правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців в аспекті трудового права. 

Незважаючи на актуальність та важливість проблеми правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців, комплексного 

науково-теоретичного дослідження означених проблем у науці трудового 

права не існує. Серед відомих науковців у галузі трудового права, які 

досліджували окремі проблеми професійної підготовки державних службовців, 

вагомий внесок у дану сферу досліджень здійснили: М.Г. Александров, 

В.М. Андріїв, С.Я. Вавженчук, А.С. Василів, В.С. Венедіктов, В.В. Волинець 

А.С. Головін, О.А. Губська, К.М. Гусов, О.С. Доценко, О.М. Дуюнова, В.В. 

Жернаков, П.І. Жигалкін, Д.В. Журавльов, Т.А. Занфірова, С.О. Іванов, М.І. 

Іншин, С.С. Карінський, Г.А. Капліна, А.С. Колотік, О.Л. Кучма, Н.О. 

Мельничук, В.В. Лазор, Ю.П. Орловський, А.Ю. Пашерстник, П.Д. 

Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, М.М. Пурей, 

О.В. Пушкіна, Г.О. Рогальова, В.К. Самігулін, В.М. Толкунова, К.Л. 

Томашевський, О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. З огляду на вищезазначене слід 

зауважити, що в сучасних умовах назріла гостра потреба здійснення 
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комплексного науково-теоретичного дослідження правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців, розробки конструктивних 

пропозицій та рекомендацій удосконалення трудового законодавства в 

означеній сфері. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 

темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації 

в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає в тому, щоб на підставі чинного законодавства України визначити 

особливості правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання: 

– визначити поняття та ознаки правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців; 

– з’ясувати специфіку генезису державно-службових відносин; 

– охарактеризувати сучасний стан правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців; 

– проаналізувати структуру і зміст професійної підготовки державних 

службовців; 

– дослідити та визначити суб’єктів правовідносин у сфері професійної 

підготовки державних службовців; 

– проаналізувати основи механізму правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців; 

– розробити пропозиції щодо удосконалення правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців. 

Предметом дослідження є правове регулювання професійної підготовки 

державних службовців. 

Методи наукового дослідження. Методологічною основою дисертації 

виступає сукупність методів і прийомів наукового пізнання, застосування 

яких дало можливість дослідити проблеми в єдності їх соціального змісту і 

юридичної форми, здійснити системний аналіз правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців. За допомогою логіко-

семантичного методу поглиблено понятійний апарат, надано характеристику 
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поняття, значення та ролі правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців (підрозділи 1.1–1.3, 2.1). За допомогою порівняльно-

правового методу досліджено особливості механізму правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців (підрозділи 3.1–3.2). Метод 

групування та системно-структурний метод застосовано для дослідження 

структури та змісту професійної підготовки державних службовців, а також 

суб’єктів правовідносин у сфері професійної підготовки державних 

службовців (підрозділи 2.2–2.3). Структурно-логічний та компаративний 

методи використовувалися для визначення напрямів удосконалення 

правового регулювання професійної підготовки державних службовців 

(підрозділи 3.2–3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що під час 

наукового дослідження всебічно та комплексно розглянуто особливості 

правового регулювання професійної підготовки державних службовців, 

зроблено низку висновків та узагальнень, основними з яких є наступні: 

уперше: 

– сформульовано поняття «механізм правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців» як комплекс взаємоузгоджених заходів, 

правових форм і засобів (нормативних, процесуальних, інституційних), що 

спрямовані на досягнення мети професійної підготовки державних 

службовців, за допомогою яких держава, в особі її органів та посадових осіб, 

здійснює юридичний вплив на правовідносини професійної підготовки 

державних службовців шляхом створення умов і реалізації гарантій 

державного службовця на професійну підготовку; 

– деталізовано, що організаційно-правові чинники, що впливають на 

розвиток професійної підготовки державних службовців, представляють 

сукупність законодавчих концепцій і практичних прийомів, які спрямовані на 

всі аспекти процесу проходження професійної підготовки державних 

службовців і фактично є комплексом: 1) зовнішніх чинників – умов, правових 

обмежень, які здійснюють вплив на проходження професійної підготовки на 

державному рівні; 2) внутрішніх чинників – факторів, які застосовуються в 

кожному конкретному державному органі; 

– визначено перелік умов ефективності механізму правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців, якими названо 

такі: механізм повинен включати в себе всі необхідні елементи власної 

конструкції, здатні функціонально визначати його якісну роботу; елементи 

механізму правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців мають відповідати елементам, які входять до складу інших 

галузевих (міжгалузевих) механізмів правового регулювання, що забезпечує 

стабільність роботи всієї правової системи; правові засоби повинні ефективно 

поєднуватися із спеціальними правовими засобами регулювання 

правовідносин у сфері професійної підготовки державних службовців; 

– науково обґрунтовано, що організаційно-правові фактори, які 

здійснюють вплив на професійну підготовку державних службовців, містять 
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наступні елементи: 1) нормативно-правову базу, сформовану відповідно до 

трудових й адміністративних відносин та принципів організації професійної 

підготовки державних службовців; 2) кадрову політику органу виконавчої 

влади; 3) порядок професійної підготовки державних службовців; 4) форми 

оцінки професійної діяльності державних службовців; 5) єдність державних 

гарантій щодо фінансового забезпечення процесу професійної підготовки 

державних службовців; 

удосконалено: 

– дефініцію поняття «правове регулювання професійної підготовки 

державних службовців», яке слід розуміти як здійснюваний у межах 

суспільства і держави за допомогою норм права вплив на процес отримання 

спеціальних знань, необхідних для виконання суспільно значимих 

професійних обов’язків у сфері державного управління тими особами, які 

займають посади в державних органах та їх апараті, а також одержують 

заробітну плату за рахунок державних коштів; 

– визначення поняття «професійна підготовка державних службовців» як 

складову частину процесу професійного навчання, яка характеризується 

систематичним отриманням знань та навичок за необхідними для виконання 

державної діяльності напрямками, повноцінне отримання яких дає можливість 

визначити найефективніші і найприйнятніші напрямки та способи реалізації 

поставлених перед державними службовцями завдань; 

– аналіз сутності основних ознак механізму правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців, до яких належать наступні: 1) 

сукупність правових норм, які охоплюють мету професійної підготовки 

державних службовців і функції відповідних інститутів, що регулюються 

нормативно-правовими актами України; 2) впорядкованість елементів і 

наявність взаємозв’язків між ними; 3) професійна підготовка державних 

службовців, яка ґрунтується на обов’язку державних службовців підвищувати 

професійний рівень, а також гарантіях держави щодо забезпечення робочого 

місця і фінансового забезпечення; 

– деталізацію змісту ознак державної служби, які свідчать про її 

належність до трудового права: 1) державна служба виникає на підставі 

трудового договору (контракту); 2) носить індивідуальний характер; 3) 

платність, що передбачає виплату роботодавцем заробітної плати в повному 

розмірі та у встановлені терміни; 4) двосторонній, взаємний характер прав і 

обов’язків; 5) умови  укладення  трудового  договору  з  державними  

службовцями ґрунтуються на загальних принципах трудового права, а саме:  а)  

вільне  розпорядження своїми здібностями до праці, обрання професії й роду 

занять; б)  недопущення  дискримінації  у  сфері  праці;  в) заборона  

необґрунтованої відмови у прийнятті на державну службу; г) недопустимість 

обмежень прав і встановлення переваг тощо; 

дістали подальшого розвитку: 

– структура механізму правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців, яка включає наступні елементи: 1) правові норми, що 
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закріплюють правомочності державного службовця як працівника, права та 

обов’язки, гарантії прав; 2) повноваження та обов’язки роботодавця, 

державних органів, які регулюють і здійснюють професійну підготовку 

державних службовців; 3) способи реалізації і захисту прав і свобод 

державного службовця, що складаються з контрольних, наглядових та інших 

заходів захисту; 

– характеристика врегульованих нормами права відносин між окремими 

особами, пов’язаними між собою правами та обов’язками у сфері професійної 

підготовки державних службовців, а саме: відносини між державним органом і 

державним службовцем; відносини між органами державної влади та 

нижчестоящим державним органом; відносини між органами державної влади 

і Національним агентством України з питань державної служби; відносини між 

органами державної влади та навчальними установами; відносини в системі 

навчальних закладів, однією стороною яких є провідний навчальний заклад 

системи підготовки – Національна академія державного управління при 

Президентові України; відносини між навчальними закладами та державними 

службовцями (слухачами); 

– положення про те, що підвищення професійного рівня державних 

службовців, удосконалення професіоналізму у галузі державного управління є 

одним з основоположних чинників формування кадрового складу, в рамках 

якого у владу висуваються найбільш гідні, обдаровані та енергійні 

представники всіх верств суспільства з різних сфер діяльності. Тільки люди, 

яких відрізняє високий професіоналізм та компетентність, здатні вирішувати 

різноманітні державні завдання, здійснювати соціальні функції держави; 

– пропозиції, спрямовані на удосконалення положень нормативно-

правових актів, які регулюють питання правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані у дослідженні висновки, узагальнення та пропозиції можуть 

бути використані: 

а) у науково-дослідній діяльності – для подальшого наукового 

опрацювання та розвитку проблеми правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців; 

б) у навчальному процесі – як джерело підготовки лекцій, семінарів, 

студентських дебатів з питань правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців; 

в) у нормотворчій діяльності – в процесі розробки законодавчих та 

підзаконних актів України, що буде сприяти удосконаленню професійної 

підготовки державних службовців; 

г) у практичній діяльності – під час використання конкретних 

рекомендацій, пропозицій щодо професійної підготовки державних 

службовців. 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 
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дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення, а також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях: «Теорія і практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 

10–11 березня 2016 року), «Актуальні проблеми реформування системи 

законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 року), 

«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–

28 січня 2017 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в п’ятьох статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України, одній статті – у науковому виданні іншої 

держави, а також у трьох тезах доповідей і повідомлень на науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, трьох розділів, що логічно поєднані у дев’ять підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 

200 сторінок. Список використаних джерел складається із 277 найменувань і 

займає 24 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 

та методологічні засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову 

новизну, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а 

також вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність 

публікацій за темою дисертації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців» містить 3 

підрозділи, які присвячені дослідженню поняття, ознак та сучасного стану 

правового регулювання професійної підготовки державних службовців. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та ознаки правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців» доведено, що професійна 

підготовка – це процес отримання усієї сукупності спеціальних знань, 

необхідних для виконання суспільно значимих професійних обов’язків, що 

обумовлені потребами такого суспільства та є важливими для нього в умовах 

сьогодення, а також в період найближчої перспективи. 

Ефективність такого правового регулювання напряму залежить від 

забезпечення загальної спрямованості правових приписів, що регулюють такі 

відносини, можливості безпосереднього застосування таких правових приписів 

у реальних обставинах, а також сприйняття та неухильного дотримання 

відповідних правових норм усіма учасниками врегульованих суспільних 

відносин. 

Обґрунтовано, що ознаки правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців – це сукупність властивостей здійснюваного 
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за допомогою норм права впливу на процес отримання спеціальних знань, які 

необхідні для виконання суспільно значимих професійних обов’язків у сфері 

державного управління особами, котрі обіймають посади в державних органах 

та їх апараті, а також одержують заробітну плату за рахунок державних 

коштів. До основних ознак правого регулювання професійної підготовки 

державних службовців віднесено юридичну формалізованість, системність та 

результативність. 

Резюмовано, що станом на сьогодні в Україні вже сформована нова 

самостійна система підготовки державних службовців. У сфері підготовки 

державних службовців України законодавство має таку мету: забезпечити 

правове регулювання відносин у сфері професійної підготовки державних 

службовців. Поряд з цим, суттєвою умовою удосконалення суспільно-

трудових відносин в Україні в сфері державного управління є необхідність 

відображення у правовому регулюванні безпосередньо процесу підготовки 

державних службовців як виконавців публічних обов’язків. Такий крок 

покращить існуючі суспільні відносини у сфері державної служби, а також 

надасть поштовх до розвитку цього державного інституту в цілому.  

У підрозділі 1.2 «Генезис державно-службових відносин» зазначено, що 

державна служба впродовж тривалого історичного часу є засобом реалізації 

державних функцій, знаряддям поєднання особистих, групових і державних 

інтересів, основним каналом повсякденних зв’язків держави і суспільства і, 

водночас, являє собою суспільно-політичний інститут, сферу професійної 

діяльності, правила роботи з виконання функцій держави, а також 

уособлюється у службово-трудових відносинах. Формування будь-якого 

напряму державної політики, в тому числі й у сфері державного управління, 

відбувається під впливом подій окремих історичних періодів. Дослідження 

історичних аспектів розвитку тих чи інших суспільно важливих процесів 

дозволило визначити позитивні і негативні тенденції їх розвитку, простежити 

процес історичного формування та визначити окремі закономірності й 

тенденції в їх теперішньому становленні. 

Охарактеризовано розвиток державно-службових відносин в Україні у 

період її входження до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 

Обґрунтовано, що даний період був знаковим для розвитку інституту 

державної служби сучасної України. Зазначено, що керівництвом Радянського 

Союзу був розпочатий процес розбудови відносин державного управління, а 

також процес створення мережі освітніх закладів та наданий поштовх до 

розвитку відповідного законодавства, що призвело до появи нового 

суспільного явища – державної служби. Підкреслено, що як у радянські часи, 

так і в часи незалежної України серед науковців відсутня одностайна позиція 

щодо питання підпорядкування окремому правовому інституту суспільних 

відносин державної служби. 

Зауважено, що особливою ознакою партійного керівництва 1950-х років 

було те, що більшість із них були вихованцями сталінських часів, переважна 

частина з яких – колишні фронтовики. У зв’язку зі скороченням у 1960 році на 
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третину чисельного складу Збройних Сил СРСР частка колишніх військових в 

управлінському апараті всіх рівнів значно збільшилася, оскільки більшість 

колишніх офіцерів потрапила на відповідальну партійну, радянську, 

господарську роботу. Такі люди, призначені на вищі керівні посади, внесли в 

стиль політичного керівництва відповідну армійську дисциплінованість, а 

також чіткість у виконанні наказів вищого керівництва. 

У підрозділі 1.3 «Сучасний стан правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців» обґрунтовується, що суттєвою умовою 

проведення результативної державної політики в сфері державного 

управління є наявність відповідним чином закріпленої нормативно-правової 

бази, оскільки саме остання офіційно встановлює та закріплює у суспільстві 

відповідні та належні норми загальної поведінки, що виступають 

необхідними умовами поваги такого суспільства до своїх державних 

інститутів. 

Більшість норм, що регулюють питання впорядкування професійної 

підготовки державних службовців, виокремленні в спеціальні закони та 

підзаконні нормативно-правові акти, що встановлюють умови для їх 

імплементації у суспільне життя. Трудове право зберігає своє значення як 

базової, материнської галузі. Найбільш яскраво така материнська роль 

трудового права проявляється у випадках прямого використання норм 

трудового законодавства в регулюванні державної служби. Це, зокрема, 

норми, що регулюють ведення трудових книжок, перерви в роботі, 

встановлення вихідних, неробочих та святкових днів, деякі питання режиму 

робочого часу тощо. 

Основними причинами, що виступають перешкодами на шляху якісного 

формування та розвитку державного кадрового потенціалу і є рушійною силою 

для впровадження дієвих заходів з поліпшення незадовільного стану речей у 

сфері професійної підготовки державних службовців, визначено такі фактори: 

недовершеність механізму формування державного замовлення щодо 

підготовки фахівців державного управління; відсутність виваженої системи 

керування професійною орієнтацією молоді, об’єктивних принципів її 

навчання і відбору; відсутність діяльності щодо моніторингу потреб 

суспільства і держави у фахівцях державного управління із відповідним 

освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки; в недостатній мірі застосування 

наукових підходів, результатів наукових досліджень при формуванні та 

реалізації державної кадрової політики; недостатні темпи з імплементації 

сучасних технологій в галузі професійного розвитку. 

Розділ 2 «Зміст правовідносин у сфері професійної підготовки 

державних службовців» містить 3 підрозділи, в яких досліджуються поняття, 

структура та зміст професійної підготовки державних службовців, а також 

суб’єкти правовідносин у сфері професійної підготовки державних 

службовців. 

У підрозділі 2.1 «Поняття професійної підготовки державних 

службовців» зазначено, що питання професіоналізму в державній службі у 
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теперішніх умовах розвитку суспільних відносин мають вкрай важливе 

значення, а увага до них держави та громадськості є, як ніколи, високою. 

Встановлено, що професійна підготовка державних службовців – складова 

частина процесу професійного навчання, яка характеризується систематичним 

отриманням знань та навичок за необхідними для виконання державної 

діяльності напрямами, повноцінне отримання котрих дозволяє визначити 

найефективніші і найприйнятніші способи реалізації поставлених перед 

державним службовцем завдань. 

Констатовано, що професіоналізм у будь-якій професії, а особливо в 

професії державного службовця, виступає одним із найважливіших критеріїв 

успішності та ефективності його роботи. У цьому контексті не менш 

важливого значення набуває процес безпосередньої професіоналізації – 

підготовки таких осіб. 

У підрозділі 2.2 «Структура та зміст професійної підготовки державних 

службовців» визначено, що дослідження структури професійної підготовки 

державних службовців має важливе значення з огляду на необхідність 

системності та комплексності у впровадженні державної кадрової політики, 

основною метою якої є здійснення професіоналізації кадрів державного 

управління. 

Структуру професійної підготовки державних службовців запропоновано 

розглядати як форму організаційної побудови елементів системи професійного 

навчання, складовою частиною якої є безпосередньо процес професійної 

підготовки державних службовців. 

Зміст професійної підготовки державних службовців становить собою 

весь комплекс учбових програм із професійної підготовки державних 

службовців, що формуються на основі визначених принципів професійної 

підготовки державних службовців і загальних принципів державного 

управління та викладаються у мережі вищих навчальних закладів, які 

здійснюють підготовку кадрів державного управління. 

Професійна підготовка державних службовців включає наступні 

елементи: відповідні навчальні програми, що реалізуються з метою здійснення 

професіоналізації кадрів державного управління; систему навчальних закладів, 

на які покладені функції із професіоналізації кадрів державного управління; 

безпосередній суб’єктний склад правовідносин у сфері професійної підготовки 

державних службовців.  

У підрозділі 2.3 «Суб’єкти правовідносин у сфері професійної підготовки 

державних службовців» розглянуто суб’єктів правовідносин у сфері 

професійної підготовки державних службовців з традиційної точки зору крізь 

призму правовідносин у теорії трудового права. 

Визначено ознаки суб’єктів правовідносин у сфері професійної 

підготовки державних службовців: 1) суб’єкти складають систему 

правовідносин, але конкретна особа, державний службовець, одночасно є 

суб’єктом і трудових, і адміністративних, і освітніх відносин; 2) суб’єкти 

правовідносин у сфері професійної підготовки державних службовців 
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виступають носіями зобов’язань, які виникають при настанні певної події, – 

спрямування державного службовця на професійну підготовку; 3) суб’єкти 

правовідносин у сфері професійної підготовки державних службовців 

знаходяться під впливом державного правового регулювання системи 

державного управління і трудового права; 4) вони є суб’єктами трудових та 

адміністративних відносин; 5) суб’єкти правовідносин у сфері професійної 

підготовки державних службовців мають правосуб’єктність; 6) суб’єктам 

правовідносин у сфері професійної підготовки державних службовців 

притаманний принцип обов’язковості, який ґрунтується на їх обов’язку 

здійснити професійну підготовку; 7) суб’єктів правовідносин у сфері 

професійної підготовки державних службовців об’єднує спільна мета, яка 

полягає у забезпеченні обов’язку державного службовця здійснити професійну 

підготовку. 

Розділ 3 «Механізм правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців» містить 3 підрозділи, в яких розглядаються основи 

механізму правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців, вплив організаційних та правових заходів на ефективність 

професійної підготовки державних службовців, а також шляхи удосконалення 

механізму правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців. 

У підрозділі 3.1 «Основи механізму правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців» наголошено, що від професіоналізму 

державних службовців як провідників політики держави багато в чому 

залежать авторитет держави, ефективність реалізації стратегічних цілей і 

конкретних управлінських рішень на всіх рівнях управління. Тобто система 

державного управління неможлива без підвищення професіоналізму і 

відповідальності всіх державних службовців. 

Ефективність механізму правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців визначається низкою умов. До їх числа віднесено такі: 

1) механізм повинен включати в себе всі необхідні елементи власної 

конструкції, функціонально здатні визначати його якісну роботу; 2) елементи 

механізму мають відповідати елементам, що входять до складу інших 

галузевих (міжгалузевих) механізмів правового регулювання, що забезпечує 

стабільність роботи всієї правової системи; 3) правові засоби повинні 

ефективно поєднуватися із спеціальними правовими засобами регулювання 

правовідносин у сфері професійної підготовки державних службовців. 

Констатовано, що нормативно-правові акти як зовнішній вияв правових 

норм містять наступні права й обов’язки державного службовця в процесі 

професійної підготовки: 1) розірвання трудових відносин за статтею 38 КЗпП 

України у випадку вступу на денну форму навчання; 2) отримання в день 

звільнення трудової книжки з відповідним записом, ознайомлення під розпис 

із наказом про звільнення або ознайомлення із наказом про відрядження на 

професійну підготовку; 3) отримання виплати при звільненні або компенсації 

на відрядження, на проїзд до місця навчання, добових; 4) вимагання 
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фінансових виплат у випадку порушення роботодавцем гарантій на їх надання; 

5) відпрацювання на державній службі терміну, визначеного у договорі; 

6) відшкодування в окремих випадках вартості навчання. 

Правові норми закріплюють наступні обов’язки роботодавця державного 

службовця щодо його професійної підготовки: 1) оформити розірвання 

трудових відносин за статтею 38 КЗпП України у випадку вступу державного 

службовця на денну форму навчання або службового відрядження; 2) провести 

фінансові розрахунки із державним службовцем, надати в повному обсязі 

виплати при звільненні або компенсації на відрядження, на проїзд до місця 

навчання, добові; 3) формувати державне замовлення на підвищення 

кваліфікації державних службовців; 4) враховувати відрядження на 

підвищення кваліфікації в кошторисі бюджетного закладу; 5) враховувати 

факт підвищення кваліфікації державних службовців при формуванні 

кадрового резерву, при проходженні атестації державних службовців; 

6) здійснювати локальне регулювання. 

У підрозділі 3.2 «Вплив правових та організаційних заходів на 

ефективність професійної підготовки державних службовців» вказано, що 

результативність управління трудовою діяльністю державних службовців у 

процесі підвищення професійної підготовки залежить від заходів, які 

виникають у системі формалізованих трудових відносин. У цих заходах 

особлива роль належить організаційно-правовим, які є комплексом дій, що 

безпосередньо впливають на ефективність професійної підготовки державних 

службовців, виражаються в комплексному використанні заходів активізації 

державних службовців, управлінських рішень, які здійснюють позитивний 

вплив на процес професійної підготовки державних службовців і зміну 

ставлення державних службовців до професійної підготовки і підвищення 

кваліфікації. 

Сукупність працівників, що володіють професійними знаннями і здатні 

виконувати необхідний обсяг управлінських функцій, утворює кадровий 

потенціал держслужби, який володіє кількісними та якісними 

характеристиками. Кадровий потенціал держслужби повинен формуватися з 

урахуванням потреб розвитку країни та її регіонів, викликів часу. Ефективне 

формування кадрового потенціалу, адекватна політика в професійній 

підготовці різних категорій держслужбовців вимагають максимального 

наближення особистих інтересів чиновників до суспільних потреб і потреб 

органів держслужби. 

Обґрунтовано, що складовими організаційно-правових заходів, що 

здійснюють вплив на професійну підготовку державних службовців, є: 

1) нормативно-правова база, сформована відповідно до трудових і 

адміністративних відносин та принципів організації професійної підготовки 

державних службовців; 2) кадрова політика органу виконавчої влади, що 

забезпечує поліпшення кадрового складу та кадрового резерву державної 

служби; 3) порядок професійної підготовки державних службовців; 

4) форми оцінки професійної діяльності державних службовців; 5) єдність 
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державних гарантій щодо фінансового забезпечення процесу професійної 

підготовки державних службовців; 6) матеріальна винагорода; 

7) просування по службі у випадку отримання позитивної оцінки 

професійної діяльності державних службовців, яка неможлива без якісної  

освіти та вдосконалення професійного рівня і систематичного підвищення 

кваліфікації. 

Визначено, що система професійної підготовки державних службовців 

повинна стати важливою частиною професійної освіти та інструментом 

державної кадрової політики. Результативність державного управління 

безпосередньо пов’язана з освітнім рівнем державних службовців. Зроблено 

висновок, що реалізація соціальних пріоритетів професійного розвитку 

кадрового корпусу державної служби обумовлена і взаємопов’язана з 

вирішенням проблем професійного навчання державних службовців. 

У підрозділі 3.3 «Удосконалення механізму правового регулювання 

професійної підготовки державних службовців» запропоновано шляхи 

удосконалення правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців, що включають у себе три основних напрями: 1) нормативне 

закріплення вимог до рівня прав, обов’язків і відповідальності державного 

службовця і роботодавця в сфері професійної підготовки; 2) процедури 

виявлення відповідності державного службовця зазначеним вимогам (щорічна 

оцінка); 3) правові наслідки визначення якісних характеристик державного 

службовця. Введення норми права як норми, яка встановлюється державою, в 

будь-якому випадку припускає її загальнообов’язковість і, відповідно, 

можливу дієвість, оскільки за кожною нормою потенційно стоїть можливість 

державного примусу до виконання, а також застосування заходів 

відповідальності за її порушення, що дасть тільки позитивний результат їх дії. 

Чим вищий потенціал правової норми стосовно позитивного впливу на 

суспільні відносини, тим вища така суттєва характеристика правової норми як 

якість або ефективність. 

Зроблено висновок, що реалізація соціальних пріоритетів професійного 

розвитку кадрового потенціалу державної служби взаємообумовлена і 

взаємопов’язана з вирішенням проблем професійного навчання державних 

службовців. Професійний розвиток державних службовців визначає 

необхідність удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації кадрів управління. Розвиток системи професійної 

освіти державних службовців пов’язаний з подоланням відомчої роз’єднаності, 

широким використанням наукових методів регулювання та розширення 

можливостей освітніх установ вищої школи в рамках ефективної державної 

кадрової політики. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено нове теоретичне вирішення наукового 

завдання, яка полягає в тому, щоб на підставі всебічного дослідження чинного 
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національного й зарубіжного законодавства розкрити особливості правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців. На підставі 

проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій та 

рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. 

1. Правове регулювання професійної підготовки державних службовців 

– це здійснюваний у межах суспільства і держави за допомогою норм права 

вплив на процес отримання спеціальних знань, необхідних для виконання 

суспільно значимих професійних обов’язків у сфері державного управління 

тими особами, які займають посади в державних органах та їх апараті, а також 

одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. 

2. На шляху побудови розвинутого соціалістично спрямованого 

суспільства партійне керівництво Радянського Союзу приділяло значну увагу 

проблемі поліпшення якості роботи державного апарату, постійному 

удосконаленню його службового складу, формі і методам діяльності. В 

післявоєнні роки, враховуючи брак управлінських кадрів та відповідний 

дефіцит кадрів, необхідних для зайняття суспільно важливих державних посад, 

керівництво Радянського Союзу розпочало процес будівництва системи 

професійної освіти для державних службовців. З цією метою створювалася та 

розвивалася мережа вищих партійних шкіл. Беручи до уваги важкі післявоєнні 

роки, а також об’єктивні умови періоду розбудови нової моделі 

соціалістичного управління, слід зазначити, що цей процес не завжди 

характеризувався успішністю і часто створював багато незручностей для осіб, 

які проходили такі курси навчання. 

У період 1950–1960 рр. розпочався процес розвитку спеціалізованого 

законодавства, що формувало вимоги для осіб – кандидатів на обіймання 

посад державних службовців. Спеціальні нормативно-правові акти 

доповнювали такі вимоги додатковими умовами щодо рівня освіти кандидатів, 

досвіду їх роботи, віку, а також наявності спеціальних наукових ступенів. 

3. Більшість норм, що регулюють питання професійної підготовки 

державних службовців, закріплено в спеціальних законах та підзаконних 

нормативно-правових актах, які встановлюють умови для їх імплементації в 

суспільне життя. Трудове право зберігає своє значення як базової, 

материнської галузі. 

4. Правовідносини у сфері професійної підготовки державних 

службовців – це урегульовані спеціалізованим законодавством України 

суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення професійного 

навчання державних службовців та характеризуються систематичним 

отриманням необхідних знань та навичок, необхідних для виконання 

державної діяльності. 

5. Виділено врегульовані нормами права відносини між окремими 

особами, пов’язаними між собою правами та обов’язками у сфері професійної 

підготовки державних службовців: 1) відносини між державним органом і 

державним службовцем, які обумовлені обов’язком державного службовця на 

професійну підготовку, підвищення кваліфікації за рахунок коштів 
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відповідного бюджету і обов’язком роботодавця сприяти вказаному обов’язку; 

2) відносини між органами державної влади та нижчестоящим державним 

органом у зв’язку з умовами направлення на навчання, розглядом і 

затвердженням державного замовлення на підвищення кваліфікації державних 

службовців, формуванням і затвердженням бюджетних запитів, кошторисів у 

відповідних бюджетах для виплати компенсацій і гарантій державним 

службовцям, які перебувають у трудових відносинах з державним органом; 

3) відносини між органами державної влади і Національним агентством 

України з питань державної служби; 4) відносини між органами державної 

влади та навчальними установами з приводу направлення державних 

службовців на навчання, що обумовлені тристороннім договором; 5) відносини 

в системі навчальних закладів, однією стороною яких є провідний навчальний 

заклад системи підготовки – Національна академія державного управління при 

Президентові України; 6) відносини між навчальними закладами та 

державними службовцями (слухачами), які обумовлені наявністю певних прав 

і обов’язків сторін у процесі навчання. 

6. Умовами ефективності механізму правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців є: 1) механізм повинен включати в себе всі 

необхідні елементи власної конструкції, функціонально здатні визначати його 

якісну роботу; 2) елементи механізму правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців мають відповідати елементам, що входять 

до складу інших галузевих (міжгалузевих) механізмів правового регулювання, 

що забезпечить стабільність роботи всієї правової системи; 3) правові засоби 

повинні ефективно поєднуватися із спеціальними правовими засобами 

регулювання правовідносин у сфері професійної підготовки державних 

службовців. 

7. Структуру механізму правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців складають такі елементи: 1) правові норми, що 

закріплюють правомочності державного службовця як працівника, права та 

обов’язки, гарантії прав; 2) повноваження та обов’язки роботодавця, 

державних органів, які регулюють і здійснюють професійну підготовку 

державних службовців; 3) способи реалізації і захисту прав і свобод 

державного службовця, що складаються з контрольних, наглядових та інших 

заходів захисту. 

8. Сформульовано головні напрями організаційно-правової роботи в 

системі професійної підготовки державних службовців: 1) проведення 

щорічної оцінки державних службовців та атестації; 2) формування та 

розвиток кадрового резерву; 3) розвиток системи оцінки та стимулювання 

працівників до підвищення кваліфікації, створення можливостей для 

професійного і кар’єрного зростання державних службовців. 

9. Запропоновано наступні шляхи і засоби удосконалення та підвищення 

ефективності правового регулювання професійної підготовки державних 

службовців: 
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– внести зміни до п. 1 розділу І «Загальні положення» Інструкції про 

службові відрядження шляхом викладення поняття «службове відрядження» в 

наступній редакції: «Службове відрядження – це поїздка працівника за 

розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та 

організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок 

бюджетних коштів, на певний строк до іншого населеного пункту з метою 

підвищення кваліфікації з відривом від основної роботи або виконання 

службового доручення поза місцем його постійної роботи»; 

– внести зміни до Закону України «Про державну службу», де в окремій 

статті «Державні гарантії державних службовців» передбачити, що для 

державних службовців, які направляються для підвищення кваліфікації і 

професійної підготовки, установлено такі мінімальні державні гарантії: 

а) збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи на час 

навчання; б) оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад; 

в) виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, 

встановленому для службових відряджень постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 лютого 2011 року № 98; г) визнати, що на час навчання добові 

виплачуються в розмірі, встановленому законодавством для службових 

відряджень; ґ) державні службовці забезпечуються гуртожитком готельного 

типу або, у разі відсутності гуртожитку, отримують відшкодування витрат, 

пов’язаних із наймом житлового приміщення; 

– внести зміни до окремих статей Закону «Про державну службу», а 

саме: 3.1) визнати обов’язок роботодавця, державного органу, направляти 

державного службовця на навчання або підвищення професійного рівня за 

кошти державного органу до навчальних закладів, які мають відповідну 

ліцензію, зі збереженням усіх визначених законом гарантій на навчання; 

3.2) передбачити відповідальність державного органу за порушення термінів 

направлення державних службовців на професійну підготовку; 3.3) закріпити 

право вимоги продовження ділової кар’єри, право на просування із боку 

державного службовця, що обумовлене проходженням відповідного навчання, 

та обов’язок керівника органу державної влади враховувати цей факт як одну з 

підстав визначення відповідності державного службовця вимогам, що 

пред’являються до державних службовців, і як його переважне право у 

порівнянні з іншими можливими кандидатами на таке просування; 

3.4) визначити шляхи оскарження дій роботодавця у випадку невизнання ним 

права за працівником на професійну підготовку або просування. 
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Мороз Т.П. Правове регулювання професійної підготовки 

державних службовців. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.  
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню правового 

регулювання професійної підготовки державних службовців. У роботі 

досліджено поняття та ознаки правового регулювання професійної підготовки 

державних службовців. 

З’ясовано особливості становлення та розвитку державно-службових 

відносин. Проаналізовано сучасний стан правового регулювання професійної 

підготовки державних службовців. Досліджено структуру та зміст професійної 

підготовки державних службовців. Охарактеризовано суб’єкти правовідносин 

у сфері професійної підготовки державних службовців. Визначено основи 

механізму професійної підготовки державних службовців. 

Розглянуто вплив правових та організаційних заходів на ефективність 

професійної підготовки державних службовців. Виділено напрями оптимізації 

правового регулювання професійної підготовки державних службовців. 

Ключові слова: правове регулювання, професійна підготовка, державні 

службовці, органи виконавчої влади, державна служба, праця, працівник, 

роботодавець, проходження служби. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Мороз Т.П. Правовое регулирование профессиональной подготовки 

государственных служащих. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена комплексному и всестороннему исследованию 

особенностей правового регулирования профессиональной подготовки 

государственных служащих. В результате проведенного исследования 

сформулирован ряд новых положений и выводов, которые предложены 

соискателем, в частности относительно усовершенствования правового 

регулирования профессиональной деятельности государственных служащих. 

Сформулировано определение понятия «правовое регулирование 

профессиональной деятельности государственных служащих», под которым 

следует понимать осуществляемое в рамках общества и государства с 

помощью норм права влияние на процесс получения специальных знаний, 

необходимых для исполнения общественно-значимых профессиональных 

обязанностей в сфере государственного управления теми лицами, которые 

занимают должности в государственных органах, а также получают 

заработную плату за счет Государственного бюджета. 

В процессе исследования определено, что большинство норм, 

регулирующих вопросы профессиональной подготовки государственных 
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служащих, закреплено в специальных законах и подзаконных нормативно-

правовых актах, которые определяют условия для их имплементации в 

общественную жизнь. Трудовое право сохраняет свое значение как базовой и 

материнской отрасли. 

Исследовано современное состояние нормативно-правового обеспечения 

профессиональной подготовки государственных служащих. Рассмотрены 

содержание и структура профессиональной подготовки государственных 

служащих. Определены основы механизма правового регулирования 

профессиональной подготовки государственных служащих. 

Аргументировано, что признаками государственной службы, 

свидетельствующими о ее принадлежности к трудовому праву, являются 

следующие: 1) государственная служба возникает на основании трудового 

договора (контракта); 2) носит индивидуальный характер; 3) характеризуется 

платностью, поскольку предусматривает выплату работодателем заработной 

платы в полном размере и в установленные сроки; 4) имеет двусторонний, 

взаимный характер прав и обязанностей; 5) условия заключения трудового 

договора с государственными служащими основываются на общих принципах 

трудового права, а именно: а) свободное распоряжение своими способностями 

к труду, выбор профессии и рода занятий; б) недопущение дискриминации в 

сфере труда; в) запрет на необоснованный отказ в приеме на государственную 

службу; г) недопустимость ограничений прав и установление преимуществ и 

др. 

На основании проведенного исследования определены основные пути 

усовершенствования правового регулирования профессиональной 

подготовки государственных служащих. Представлены конкретные 

предложения и рекомендации относительно усовершенствования 

нормативно-правовых актов в сфере профессиональной подготовки 

государственных служащих. 

Ключевые слова: правовое регулирование, профессиональная 

подготовка, государственные служащие, органы исполнительной власти, 

государственная служба, работа, работник, работодатель, прохождение 

службы. 

 

ANNOTATION 

 

Moroz T.P. Legal regulation of vocational training of civil servants. – The 

manuscript. 

The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the complex study of legal regulation of 

vocational training of civil servants. In this work, the concepts and features of legal 

regulation of vocational training of civil servants are investigated. 
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The peculiarities of formation and development of state-service relations are 

revealed. The current state of legal regulation of vocational training of civil servants 

is analyzed. The structure and content of vocational training of civil servants is 

explored. The subjects of legal relations in the field of vocational training of civil 

servants are described. The basis of the mechanism of vocational training of civil 

servants is determined. 

The influence of legal and organizational measures on the effectiveness of 

professional training of civil servants is considered. The directions of optimization 

of legal regulation of vocational training of civil servants are highlighted. 

Key words: legal regulation, vocational training, civil servants, executive 

bodies, civil service, labor, employee, employer, service. 
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