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АНОТАЦІЯ 

Денисевич А. Ю. Правове регулювання оцінки професійного рівня 

працівників. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей правового 

регулювання процедурі оцінки професійного рівня працівників за чинним 

законодавством України. У ній визначено, що сукупність норм трудового 

законодавства, які регулюють порядок проведення окремих способів оцінки 

професійного рівня працівників, необхідно розглядати як самостійний 

інститут трудового права України. 

Автором розкрито зміст понять: «оцінка професійного рівня 

працівника» як законодавчо передбачену процедуру визначення професійно 

важливих якостей працівника, які виражаються в його якісних та кількісних 

показниках праці з метою прийняття у подальшому, на основі отриманих 

даних, відповідних організаційно-управлінських рішень щодо підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів; «професійний рівень 

працівника» як сукупність якісних та кількісних показників праці, які 

відображають здібності працівника до ефективного виконання професійних 

обов’язків. Професійний рівень працівника формується на основі наступних 

елементів: кваліфікаційних якостей, ділових якостей, психофізіологічних 

якостей, особистісних якостей, морально-етичних якостей, стажу роботи, 

результатів виконуваної роботи; «атестація працівників», під яким слід 

розуміти законодавчо передбачену, обов’язкову, періодичну процедуру 

оцінки професійного рівня працівників, яка проводиться спеціально 

уповноваженим органом з метою встановлення відповідності працівника 

займаній посаді та прийняття на основі отриманих результатів організаційно-

управлінських рішень щодо підвищення ефективності використання 
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трудових ресурсів на підприємстві, в установі, організації; «випробування 

при прийнятті на роботу», яке, за загальним правилом, є факультативною 

умовою трудового договору, щомає на меті встановлення відповідності 

працівника займаній посаді шляхом визначення його ділових та особистісних 

якостей, а також успішності виконання покладених на нього трудових 

обов’язків відповідно до вимог, передбачених трудовим договором та 

посадовою інструкцією, для покращення процедури добору кадрів. 

Визначено, що сукупність норм права, які регулюють відносини з 

приводу оцінки професійного рівня, передбачає виокремлення окремого 

інституту під назвою «оцінка професійного рівня працівників», який 

включає: поширення сфери використання оцінки професійного рівня 

працівників та запровадження нових способів оцінки, які на даний час не 

врегульовані нормами трудового права; вплив результатів оцінки 

професійного рівня працівників як юридичного факту на динаміку трудових 

відносин; збільшення обсягу правових норм, що регулюють окремі способи 

оцінки професійного рівня працівників; наявність загальної мети. Тому дану 

сукупність норм необхідно розглядати як самостійний інститут трудового 

права – «оцінка професійного рівня працівників». 

Здійснено аналіз становлення та розвитку норм, що регулюють порядок 

правового регулювання оцінки професійного рівня працівників, і сформовано 

його періодизацію, яка включає чотири етапи, а саме: 1) зародження окремих 

правових способів спрямованих на визначення професійного рівня 

працівників (до 1917 року); 2) становлення правового регулювання оцінки 

професійного рівня працівників (з 1917 року по 1971 рік); 3) подальший 

розвиток правового регулювання оцінки професійного рівня працівників (з 

1971 року до 1991 року); 4) правове регулювання оцінки професійного рівня 

працівників у роки незалежності (з 1991 до сьогодення). 

Проведено аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання оцінки 

професійного рівня працівників на основі вивчення нормативно-правової 
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бази Республіки Білорусь та Республіки Латвія, Грузії, Франції та Китайської 

Народної Республіки. 

Розглянуто окремі способи оцінки професійного рівня працівників, а 

саме: документально-ознайомчу практику, випробування при прийнятті на 

роботу та атестацію. На основі аналізу норм чинного законодавства, 

доктринальних досліджень науковців та судової практики сформовано 

пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства, здійснено 

відмежування суміжних категорій права, як-от: 1) випробування від 

стажування та конкурсного відбору;  2) періодичної атестації працівників від 

випробування, щорічної оцінки державних службовців та інших видів 

атестації На основі виконаного дослідження запропоновано класифікацію 

способів оцінки професійного рівня працівників за такими критеріями: 1) 

вплив на динаміку трудових правовідносин; 2) момент ініціювання 

проведення оцінки професійного рівня; 3) обов’язковість проходження; 4) 

періодичність проведення. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі 

аналізу чинного законодавства України, трудового законодавства зарубіжних 

країн, наукової юридичної літератури та судової практики здійснено одне з 

перших у вітчизняній правовій науці комплексних досліджень теоретичних 

та практичних проблем правового регулювання оцінки професійного рівня 

працівників у сучасних умовах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані: 

         1) у науково-дослідницькій роботі – для подальших досліджень 

теоретичних і практичних проблем оцінки професійного рівня працівників; 

         2) у правотворчості – при розробці проекту Трудового кодексу України, 

вдосконаленні законодавства про працю; 

        3) у правозастосуванні – в діяльності суддів, профспілок та інших 

уповноважених на представництво працівниками органів, контролюючих 

органів у сфері праці; 
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      4) у навчальному процесі – у вищих навчальних закладах під час 

викладання навчальних дисциплін «Трудове право», «Актуальні проблеми 

трудового права», «Трудове право Європейського Союзу». 

Ключові слова:оцінка професійного рівня працівників, професійний 

рівень, атестація, випробування при прийнятті на роботу, конкурс, 

стажування, кваліфікація, трудова функція. 
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ANNOTATION 

Denisevich A. Yu. Legal regulation of evaluation of professional level of 

employees. - Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.05. - Labor Law; the 

right to social security. - Kyiv National Taras Shevchenko University of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kyiv, 2017. 

The dissertation is devoted to the study of the peculiarities of legal 

regulation of the procedure for assessing the professional level of employees under 

the current legislation of Ukraine. It is determined that the set of norms of labor 

legislation regulating the procedure for carrying out individual methods for 

assessing the professional level of employees should be considered as an 

independent institute of labor law of Ukraine. 

The author discovers the content of the concept: "assessment of professional 

level of an employee" is a statutory procedure for determining the professional 

qualities of an employee, expressed in his qualitative and quantitative indicators of 

work, with a view to further adoption, on the basis of the received data, relevant 

organizational and managerial decisions to improve efficiency use of labor 

resources; "Professional level of an employee" is defined as a set of qualitative and 

quantitative labor indicators that reflect the employee’s ability to effectively 

perform his professional duties. The professional level of the employee is formed 

on the basis of the following elements: qualification; business qualities; 

psychophysiological qualities; personal qualities; moral and ethical qualities; work 

experience; results of the work performed; "Attestation of employees", which 

should be understood, legally foreseen, mandatory, periodic, which is carried out 

by a specially authorized body, the procedure for assessing the professional level 

of employees in order to determine the employee’s compliance with the position 

and taking on the basis of the results of organizational and managerialdecisions on 

increasing the efficiency of the use of labor resources at the enterprise, institution, 

organization; "Test for recruitment" is, according to the general rule, an optional 

condition of an employment contract, which provides for the establishment of the 
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employee’s compliance with the position occupied by determining his / her 

business and personal qualities, as well as the success of the performance of his 

assigned duties in accordance with the requirements stipulated by the employment 

contract and job description, in order to improve the recruitment process. 

It is determined that the set of legal norms regulating relations with regard to 

the assessment of the professional level are inherent preconditions for the selection 

of a separate institution "assessment of professional level of employees": the 

extension of the scope of the use of professional level assessment of employees 

and the introduction of new methods of evaluation, which are currently not 

regulated by labor standards rights; the influence of the results of the assessment of 

the professional level of employees as a legal fact on the dynamics of labor 

relations; an increase in the scope of legal regulations governing individual 

methods for assessing the professional level of employees; the presence of a 

common goal. Therefore, this set of norms should be considered as an independent 

institute of labor law - "assessment of professional level of employees". 

The analysis of the formation and development of norms regulating the legal 

regulation of the assessment of the professional level of the employees was carried 

out and its periodization was formed, which consists of four stages, namely: 1) 

"pre-revolutionary period" (until 1917); 2) "period of the early Soviet era" (from 

1917 to 1971); 3) "Soviet era" (from 1971 to 1991); 4) "modern period" (from 

1991 to the present). 

The analysis of foreign experience of legal regulation of the professional 

level assessment of employees was carried out on the basis of the study of the 

regulatory framework of the Republic of Belarus and the Republic of Latvia, 

Georgia, France and the People’s Democratic Republic of China. 

Some ways of assessing the professional level of employees are considered, 

in particular: documentary practice, tests at recruitment and certification. On the 

basis of the analysis of the norms of the current legislation, doctrinal studies of 

scholars and judicial practice, proposals were made to improve the current 

legislation, separate the adjacent categories of law, in particular: a) tests from 
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internship and competitive selection; b) Periodic certification of employees from 

the test, annual evaluation of civil servants and other types of attestation. Based on 

the performed research, a classification of methods for assessing the professional 

level of employees is proposed based on the following criteria: 1) influence on the 

dynamics of labor relations; 2) the moment of initiation of the professional level 

assessment; 3) compulsory passing; 4) periodicity of conducting. 

The scientific novelty of the obtained results is that on the basis of analysis, 

current legislation of Ukraine, labor laws of foreign countries, scientific legal 

literature and judicial practice, one of the first in the domestic legal science of 

comprehensive research of theoretical and practical problems of legal regulation of 

professional staff assessment in modern conditions. 

The practical value of the results obtained is that they can be used in: 

a) research work - for further research on theoretical and practical problems in 

assessing the professional level of employees;b) law-making - when drafting the 

Labor Code of Ukraine, improving labor legislation;c) law enforcement - in the 

activities of judges, trade unions and other representatives authorized to represent 

employees of bodies, supervisory bodies in the field of labor;d) in the educational 

process - in higher educational institutions during the teaching of the disciplines 

"Labor law", "Current problems of labor law", "Labor law of the European Union". 

Key words: estimation of professional level of employees, professional 

level, certification, testing at recruitment, competition, internship, qualification, 

labor function 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Ефективність економічного прогресу будь-якої 

держави залежить від організації раціонального використання трудового 

потенціалу свого населення шляхом реалізації їх здібностей на ринку праці. 

Результативне використання трудового потенціалу держави вимагає не лише 

створення достатньої кількість робочих місць, а й наявності дієвої 

нормативно-правової бази, за допомогою якої здійснюється правове 

регулювання трудових відносин. 

Оцінка професійного рівня працівників є одним з найефективніших 

правових інструментів підвищення якості трудового потенціалу країни, який 

має на меті організацію ефективної роботи з кадрами шляхом виявлення 

найбільш кваліфікованих кадрів та організації подальшої роботи з ними, яка 

проявляється у процесі (1) добору на вакантні місця найбільш компетентних 

кандидатів, (2) стимулювання працівників до вдосконалення своїх 

професійних здібностей шляхом заохочення та просування по службі 

найбільш компетентних кадрів, (3) застосування превентивних заходів у 

випадку неналежного виконання своїх трудових обов’язків у вигляді 

переведення на посади з нижчою оплатою праці чи звільнення при  

недоцільності продовження трудових відносин з даним працівником, 

оскільки його професійний рівень унеможливлює виконання ним своїх 

трудових обов’язків. Реалізація даної мети можлива шляхом застосування 

способів оцінки професійного рівня працівників, які передбачені чинним 

законодавством: документально-ознайомчої практики, співбесіди, 

випробування при прийнятті на роботу, стажування, кваліфікаційного іспиту, 

конкурсного відбору, атестації, щорічного оцінювання державних 

службовців, використання поліграфу тощо. 

Нині діючий Кодекс законів про працю України не відповідає сучасним 

вимогам суспільства, незважаючи на те, що після його прийняття та 

проголошення Україною статусу незалежної держави до його змісту було 

внесено значну кількість змін та доповнень. На даний час у діючому КЗпП 
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України інститут оцінки професійного рівня працівників так і не знайшов 

належного регламентування. Враховуючи той факт, що норми даного 

інституту застосовуються на всіх стадіях існування трудових відносин, 

починаючи з моменту надання оголошення про вакантну посаду і закінчуючи 

звільненням чи поновленням на роботі у зв’язку з оцінкою доказів, які 

підтверджують наявність достатнього рівня професійних якостей працівника, 

Кодексом дане питання врегульовано не в повній мірі, оскільки в ньому 

містяться лише поодинокі приписи, що впорядковують процес оцінки 

професійного рівня працівників. У той час, коли в державі відбувається 

реформування державних органів, такі процедури як атестація та конкурсний 

відбір залишаються поза межами діючого КЗпП, а порядок регулювання 

даних процедур закріплено на рівні спеціальних законів чи підзаконних 

актів, що, в свою чергу, є причиною доволі частого порушення порядку їх 

проведення і, як наслідок, порушення трудових прав населення та завдання 

шкоди державним інтересам шляхом залучення низькокваліфікованих кадрів. 

Тому вважаємо, що дослідження даного інституту трудового права є 

нагальним завданням наукового середовища. 

Науково-теоретичною базою для проведення правового дослідження 

стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: В.М. Андріїва, 

Г.О. Барабаша, А.В. Бикова, С.Я. Вавженчука, В.С. Венедіктова, 

С.В. Венедіктова, С.В. Вишновецької, Ю.М. Гришиної, В.В. Жернакова, 

І.П. Жигалкіна, Т.А. Занфірової, В.М. Зеленського, І.К. Дмітрієвої, 

Ю.В. Іванчиної, М.І. Іншина, В.Л. Костюка, Т.В. Колєснік, Ю.В. Кохан, 

К.Ю. Мельника, Н.О. Мельничук, А.О. Мовчан, С.В. Лукаша, М.В. 

Лушнікової, В.В. Лазора, С.М. Прилипка, О.І. Процевського, А.М. Соцького, 

Д.І. Сірохи, О.В. Смірнова, С.М. Терницького, О.В. Тищенко, С.М. Черноус, 

Н.М. Хуторян, Н.С. Уржинської, К.П. Уржинського, В.І. Щербини, 

О.М. Ярошенка та ін. 

Однак комплексне дослідження правового регулювання оцінки 

професійного рівня працівників на сучасному етапі розвитку науки 
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трудового права у вітчизняній юридичній науці відсутнє. Водночас, 

удосконалення національного трудового законодавства як один із етапів 

побудови соціальної, економічно розвинутої держави неможливе без 

фундаментальних теоретичних досліджень у цій сфері, що і пояснює 

актуальність та своєчасність дисертаційної роботи з обраної теми. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних тем: «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 

11БФ042-01), яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 2011 р. по 31 

грудня 2015 р. і «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 

01 січня 2016 р. по 31 грудня 2020 р. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є визначення 

концептуального підходу до правового регулювання оцінки професійного 

рівня працівників у сучасних умовах шляхом аналізу чинного законодавства 

України, практики його застосування, історичного й зарубіжного досвіду, 

теоретичного осмислення наукових доробків вітчизняних та зарубіжних 

науковців, диференціації правового регулювання праці, аналізу норм 

вітчизняного й зарубіжного законодавства та досягнень науки трудового 

права. 

Для досягнення поставленої мети основна увага концентрувалась 

навколо вирішення наступних задач: 

 визначення місця правових норм, що регулюють оцінку 

професійного рівня в системі трудового права; 

 визначення понять «професійний рівень працівника» та «оцінка 

професійного рівня працівників» як категорій трудового права;  



6 

 визначення та розкриття змісту ключових ознак  професійного 

рівня працівника; 

 класифікація способів оцінки професійного рівня працівників; 

 характеристика принципів права, які притаманні оцінці 

професійного рівня працівників як самостійної категорії трудового права; 

 розкриття історичних передумов виникнення інституту оцінки 

професійного рівня працівників та визначення їх періодизації; 

 характеристика практики зарубіжних країн щодо правового 

регулювання оцінки професійного рівня працівників з метою імплементації 

позитивних норм до діючого законодавства України; 

 визначення особливостей правового регулювання 

документально-ознайомчої процедури, випробування при прийнятті на 

роботу та атестації як окремих способів визначення професійного рівня 

працівників, що формують інститут оцінки професійного рівня працівників, 

здійснення їх відмежування від суміжних категорій трудового права; 

 визначення недоліків правового регулювання оцінки 

професійного рівня працівників на сучасному етапі розвитку трудового 

законодавства та права в цілому; 

 надання пропозицій щодо вдосконалення окремих способів 

оцінки професійного рівня працівників. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при 

реалізації громадянами свого права на працю та подальшому їх існуванні з 

приводу оцінки професійного рівня працівників. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми 

правового регулювання оцінки професійного рівня працівників. 

Методи дослідження.Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складає сукупність сучасних як загальних, так і спеціальних 

теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ і процесів, 

котрі мають місце в суспільстві. Зокрема, для отримання наукових 

результатів у дисертаційній роботі застосовувалися наступні наукові методи: 
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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 

процедури оцінки професійного рівня працівників, використання якої може 

ініціюватися на будь-якому етапі існування трудових відносин. При 

дослідженні правової природи оцінки професійного рівня працівників, 

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 процедури оцінки професійного рівня 

працівників, що обґрунтувало необхідність подальшого наукового 

розроблення даного питання (підрозділ 2.1). Нормативно-порівняльний метод 

став у нагоді при аналізі вітчизняного трудового законодавства, зарубіжних 

норм, що регулюють порядок оцінки професійного рівня працівників 

(підрозділ 2.2). Метод абстрагування й узагальнення дозволив сформулювати 

дефініцію правових норм і категорій (підрозділи 1.2; 1.3; 3.2; 3.3), 

формально-юридичний метод використовувався при розробленні окремих 

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

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 проект Трудового кодексу України. 

Наукова новизнаодержаних результатів полягає в тому, що подана 

на захист дисертація є першим самостійним комплексним науковим 

дослідженням теоретичних і практичних проблем правового регулювання 

оцінки професійного рівня працівників як окремого інституту галузі 

трудового права. У межах здійсненого автором дослідження одержані такі 

результати, що мають наукову новизну: 
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уперше: 

 обґрунтовано виокремлення самостійного правового інституту 

оцінки професійного рівня працівників, оскільки існує сукупність передумов 

до його формування: поширення сфери використання оцінки професійного 

рівня працівників та запровадження нових способів оцінки, які на даний час 

не врегульовані нормами права; вплив результатів оцінки професійного рівня 

працівників як юридичного факту на динаміку трудових відносин; 

збільшення обсягу правових норм, що регулюють окремі способи оцінки 

професійного рівня працівників; наявність загальної мети; 

 запропоновано визначення поняття «оцінка професійного 

рівня»як законодавчо передбаченої процедури визначення професійно 

важливих якостей працівника, які виражаються в його якісних та кількісних 

показниках праці, з метою прийняття у подальшому на основі отриманих 

даних відповідних організаційно-управлінських рішень щодо підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів; 

 надано визначення поняття «професійний рівень», під яким слід 

розуміти сукупність якісних та кількісних показників, які відображають 

здібності працівника до ефективного виконання професійних обов’язків, та 

запропоновано систему якісних та кількісних показників, на основі якої має 

визначатися професійний рівень працівника і яка включає: кваліфікаційні 

якості, ділові якості, психофізіологічні якості, особистісні якості, морально-

етичні якості, стаж роботи, результати виконуваної роботи; виокремлено 

суттєві ознаки процедури оцінки професійного рівня працівників, до яких 

належать: 1) порядок проведення процедури оцінки професійного рівня,  

регламентований КЗпП, законами та підзаконними нормативно-правовими 

актами; 2) основна мета, якою є підвищення ефективності використання 

трудових ресурсів підприємства, установи, організації; 3) оцінка 

професійного рівня, що має рекомендаційний характер; 4) результати оцінки 

професійного рівня, які впливають на динаміку трудових відносин; 
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 встановлено, що генезис правового регулювання оцінки 

професійного рівня працівників має певні періоди свого становлення та 

розвитку, а саме: 1) зародження окремих способів, які спрямовані на 

визначення рівня професійної придатності працівників (до 1917 р.); 2) 

становлення інституту правового регулювання оцінки професійного рівня 

працівників (1917 – 1971 рр.); 3) подальший розвиток правового регулювання 

процедури оцінки професійного рівня працівників (1971 – 1991 рр.); 4) 

правове регулювання оцінки професійного рівня працівників у роки 

незалежності України (1991 р. – до сьогодення); 

удосконалено: 

 поняття «випробування при прийнятті на роботу», яке,  за 

загальним правилом, є факультативною умовою трудового договору, яка 

передбачає встановлення відповідності працівника займаній посаді шляхом 

визначення його ділових та особистісних якостей, а також успішності 

виконання покладених на нього трудових обов’язків відповідно до вимог, 

передбачених трудовим договором та посадовою інструкцією, з метою 

покращення процедури добору кадрів; 

 поняття «атестація працівників», під яким слід розуміти, 

законодавчо передбачену, обов’язкову, періодичну процедуру оцінки 

професійного рівня працівників, яка проводиться спеціально уповноваженим 

органом з метою встановлення відповідності працівника займаній посаді та 

прийняття на основі отриманих результатів організаційно-управлінських 

рішень щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів на 

підприємстві, в установі, організації; 

 систему принципів, за допомогою та з дотриманням яких 

відбувається процедура оцінки професійного рівня працівників, яка 

складається з наступних принципів: законності; гласності; рівності; 

об’єктивності; безпосередньої участі; визначеності вимог; поєднання 

інтересів сторін трудових відносин; 
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дістали подальшого розвитку: 

 класифікації видів оцінки професійного рівня працівника за 

наступними критеріями: 1) за впливом на динаміку трудових правовідносин; 

2) за моментом ініціювання проведення оцінки професійного рівня; 3) за 

обов’язковістю проходження; 4) за періодичністю проведення; 

 відмежування атестації від суміжних правових категорій 

(випробування при прийнятті на роботу, щорічна оцінки державних 

службовців від інших видів атестацій), 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; 

 аналіз зарубіжного законодавства щодо порядку правового 

регулювання оцінки професійного рівня працівників. Визначено, що: 1) 

випробування при прийнятті на роботу та документально ознайомча 

практика є найбільш поширеними способами перевірки професійного рівня 

працівників, які використовуються для загальної категорії працівників; 2) 

атестація працівників застосовується як окремий спосіб визначення 

професійного рівня працівників, що спрямований на визначення професійно 

важливих якостей, з метою підвищення ефективності використання трудових 

ресурсів. Результати атестації впливають на динаміку трудових відносин, 

оскільки на їх основі приймається рішення про: продовження трудових 

відносин, зміну істотних умов трудового договору у зв’язку з встановленням 

невідповідності працівника або їх припинення у випадку неможливості 

виконання ним своїх професійних обов’язків через недостатній рівень 

компетентності; 3) конкурсний відбір розглядається як демократичний спосіб 

проведення добору кадрів на державну службу, який, по-перше, забезпечує 

створення рівних можливостей реалізації права на працю громадянами, по-

друге, створює умови добору найбільш компетентних осіб з усіх бажаючих 

реалізувати своє право на працю; 

 відмежування випробування при прийнятті на роботу від 

суміжних правових категорій (стажування, конкурсного відбору), 
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щопроведено 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. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертації 

можуть сприяти подальшим розробкам: 

 у науково-дослідницькій сфері –з метою подальших загальних і 

спеціальних наукових досліджень теоретичних і практичних проблем 

правового регулювання оцінки професійного рівня працівників; 

 у правотворчості –в процесі підготовки проектів нових і 

вдосконалення чинних нормативно-правових актів щодо правового 

регулювання процедури випробування при прийнятті на роботу, 

документально ознайомчої практики, конкурсного відбору, атестації, 

стажування; 

 у правозастосовній діяльності одержані результати дозволять 

покращити практичну діяльність з правового захисту сторін трудового 

договору та відновлення їх порушених прав; 

 в учбовому процесі ключові положення та висновки дисертації 

можуть бути використані під час викладання дисциплін «Трудове право 

України», «Проблеми трудового права», «Правове регулювання праці в 

ринкових відносинах», «Порівняльне трудове право» та інших спецкурсів з 

цього напрямку у вищих юридичних закладах освіти, у процесі опрацювання 

та вдосконалення робочих програм і планів, при написанні підручників та 

навчальних посібників. 

Апробація результатів дисертації. Робота виконана й обговорена на 

кафедрі трудового права та права соціального забезпечення юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Результати дисертаційного дослідження були апробовані на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах, зокрема: 

«Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к 

законодательству Европейского Союза: Международная научно-
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практическая конференция» ( г.Кишинев, 27-28 марта 2015 г.); «Тенденції 

розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення:  

матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції» ( м.Київ, 21-22 

квітня 2016 р.); «Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції» (м.Київ, 20 травня 2016 р.); 

«Проблеми кодифікації трудового законодавства України: матеріали 

всеукраїнської науково-практичної конференції» ( м. Київ, 26 квітня 2017 р.). 

Публікації. Ключові теоретичні і практичні положення проведеного 

дослідження знайшли відображення у 10 наукових працях, з яких 6 

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

науковому виданні), а також у 4-х тезах доповідей і наукових повідомлень на 

вказаних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

1.1 Поняття та елементи професійного рівня працівників 

Про важливість ефективного та раціонального використання трудових 

ресурсів держави вперше почали говорити науковці галузі економіки, 

виділяючи в класичній структурі факторів виробництва такі елементи, як 

природні ресурси, трудові ресурси, капітальні ресурси, промислові товари.  

Більшість науковців схильні до думку, що трудові ресурси є ключовим 

елементом у структурі факторів виробництва, оскільки, на відміну від інших 

елементів, людина з її здібностями, вміннями та навичками за рахунок 

ефективної організації роботи з кадрами здатна підвищити продуктивність 

виробництва у декілька разів, що і є ключовою ознакою, яка виокремлює 

людину серед інших факторів виробництва. 

У сфері державного управління варто процитувати вислів відомого 

державного діяча Німеччини, Отто Фон Бісмарка, який зазначив, що «з 

поганими законами та гарними чиновниками цілком можливо керувати 

країною. Але якщо чиновники погані, не допоможуть й найкращі закони». На 

нашу думку, важливість організації ефективної роботи державних 

службовців є запорукою успішного процвітання будь-якої країни, оскільки 

саме від якості виконання ними своїх посадових обов’язків залежить 

ефективність виконання функцій держави, які вона зобов’язана виконувати 

перед громадянами, з метою досягнення цілей, визначених у Конституції 

України та інших законодавчих актах. 

Таким чином, незважаючи на той факт, що Україна після розпаду СРСР 

обрала курс на перехід до ринкової економіки і була включена до переліку 

країн, які запровадили систему ринкових відносин, процеси реформування не 

завершені й донині. Аналогічною є ситуація у сфері органів державної влади, 

яку можна охарактеризувати як процес постійного та безуспішного 
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реформування органів державної влади, оскільки, як ми зазначали вище, 

реформування не може обмежуватися лише виданням нових нормативно-

правових актів. Реформування є процесом глобальним та потребує зміни не 

лише на рівні нормативно-правового регулювання діяльності органів 

державної влади, а й паралельно має відбуватися очищення органів 

державної влади від некваліфікованих, некомпетентних чи корумпованих 

кадрів, які блокують цей процес. 

Для досягнення позитивних результатів у ході підвищення 

ефективності виробничих потужностей країни та під час реформування 

органів державної владиважливе значення має процес ефективного 

використання людського фактора у трудових відносинах. Незалежно від того, 

чи це державний сектор, чи це сектор народного господарства, організація 

ефективного використання кадрових ресурсів має надважливе значення, 

оскільки саме від якісної організації використання людського капіталу 

залежить ефективність функціонування будь-якого підприємства, установи 

чи організації. Найкраща вітчизняна та зарубіжна практика давно 

перетворила в аксіому твердження про те, що інвестиції в працівників, 

включаючи витрати на їх комплексну оцінку, нарешті організаціям, 

суспільству обходяться дешевше, ніж виправлення помилок, породжених їх 

недосконалістю[1, c.12]. 

Трудове законодавство України, як і будь-якої розвинутої 

демократичної правової країни сучасності, має забезпечити учасників 

трудових відносин ефективним правовим механізмом оцінки професійного 

рівня працівників, який дозволить організувати дієву кадрову політику на 

будь-якому етапі існування трудових відносин: на етапі відносин, які 

передують трудовим – організація ефективного добору кадрів шляхом 

використання передбачених законом способів визначення професійного рівня 

працівників; під час існування трудових відносин – організація ефективного 

використання кадрів, визначення потреб підприємства, установи, організації 

у залученні додаткових кадрів чи вивільненні низькокваліфікованих кадрів, 
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які не відповідають передбаченим вимогам; на етапі відносин, що 

випливають з трудових–  доволі часте використаннярезультатів оцінки 

професійного рівняу судових справах як доказу під час визначення 

правомірності винесення тих чи інших рішень. Таким чином, ми бачимо, що 

оцінка професійного рівня працівників як процедура, передбачена трудовим 

законодавством, має широку практику застосування та використовується на 

будь-якому етапі існування трудових відносин. 

Як зазначає Е.А. Борисова, усі правові способи оцінки професійного 

рівня працівників, в залежності від стадії розвитку трудових відносин, 

дозволяють роботодавцеві за рахунок правильної організації їх проведення та 

використання отриманих результатів оцінити поточний стан трудових 

ресурсів, проаналізувати свої хиби та досягнення в минулому, обдумано 

збудувати плани на майбутнє [2, c. 6]. 

М.І. Магура та М.Б. Курбатова під поняттям «оцінка роботи 

персоналу» розуміють процес збору, аналізу та оцінки інформації про те, як 

працівник виконує доручену роботу, та визначення, на якому рівні їхня 

робоча поведінка, виробничі показники й індивідуальні характеристики 

відповідають встановленим вимогам [3, c. 5]. Доволі схожою, але не 

ідентичною, є позиція Р.З. Закірова та Н.М. Комарової, які вважають, що 

оцінка – це інформація про рівень професійної підготовки персоналу, 

відповідності займаній чи майбутній посаді працівника, про рівень ділових та 

особистісних якостей, а також про результати практичної чи учбової 

діяльності, сформована на порівняльному аналізі конкретних показників 

оцінюваного з нормативними вимогами [4, c.53]. На нашу думку, дана 

позиція є більш вдалою, оскільки, на відміну від першого визначення, вона 

відображає не лише масштабність використання процедури оцінки у 

трудових відносинах, а й можливість її застосування як до працівників, які 

перебувають у трудових відносинах, так ідо осіб, що виявили бажання 

реалізувати конституційне право на працю на конкретному підприємстві, 

тобто під час процедури добору кадрів.   
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Встановлюючиу здійснюваному дослідженні значення оцінки 

професійного рівня працівників, слід зазначити, що дану 

процедурунеобхідно розглядати нетільки як спосіб покращення ефективності 

використання трудових ресурсів, а і як ефективний інструмент управління та 

організації роботи з кадрами шляхом застосування передбачених 

законодавством способів оцінки професійного рівня працівників.  

А.С. Маталін, досліджуючи питання атестації як категорію трудового 

права, зазначає, що оцінка працівників – процес визначення ефективності їх 

діяльності в реалізації задач організації з метою послідовного накопичування 

інформації, необхідної для прийняття подальших управлінських рішень [5, 

c.12]. 

Ю.В. Іванчина у цьому контексті вказує, що під оцінкою працівника 

слід розумітипроцес застосування організаційно-правових процедур, 

спрямованих на визначення наявності (рівня) знань, професійно важливих 

якостей працівника (кандидата, претендента), необхідних йому для 

виконання трудової функції, визначення відповідності працівника вимогам, 

які передбачені тарифно-кваліфікаційними характеристиками, посадовими 

інструкціями, трудовим договором та іншими правовими актами[6, c.17]. Ми 

погоджуємося з позицією Ю.В. Іванчиної, та хотіли б підкреслите, що оцінка 

професійного рівня працівників, перш за все, має розглядатися саме як 

організаційно-правова правова процедура, оскільки від того наскільки 

юридично правильно буде організована процедура оцінки професійного 

рівня працівників, залежить її законність а як наслідок і можливість 

використання у подальшому отриманих результатів, і лише після того, коли 

юридично правильне організовано процедуру оцінки професійного рівня 

працівників слід говорити про неї, як про ефективний спосіб організаційно-

управлінської роботи з кадрами. 

У процесі оцінки професійного рівня працівників важливим питанням є 

визначення елементів, які мають складати зміст професійного рівня 
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працівників, оскільки саме на основі таких показників здійснюється 

процедура оцінки професійного рівня працівників. 

На думку В.В. Жернакова, визначаючипід час проведення процедури 

випробування відповідність працівника роботі, що йому доручається, 

правильніше говорити у цілому про ділові якості особи [6, c. 70], тим більше, 

що слово «діловий» означає «той, хто знає справу, тямущий, доладний». Ми 

погоджуємося з позицією науковця, оскільки під час проведення 

випробування відбувається визначення відповідності чи невідповідності саме 

за діловими якостями працівника, а не професійними, особистісними чи 

кваліфікаційними.Це пояснюється тим, що форма проведення даного способу 

оцінки професійного рівня працівника зорієнтована саме на визначення його 

ділових якостей. Схожої позиції дотримується Н.О. Мельничук, яка 

виокремила три критерії оцінки особи. Першим є професійний, що 

передбачає наявність ділових якостей, практичного досвіду, стажу за 

спеціальністю, кваліфікації, теоретичної підготовки. До другого належить 

психологічний, який, на думку дослідника, складається з усвідомлення 

обов’язків і прав, особистих якостей, чесності, дисциплінованості, 

організаційних здібностей. Третім критерієм авторка назвала морально-

правовий, що формується під впливом рівня правової культури, вихованості, 

обізнаності зі статусом, моральних якостей особи [7, c. 8]. 

А.В. Андрушко, досліджуючи питання правового регулювання 

проведення конкурсного відбору, зазначає, що під час застосування даного 

способу добору кадрів оцінці піддаються ділові, професійні та моральні 

якості майбутнього працівника [8, с. 66]. 

В.І. Курилов вказує, що під час проведення добору кадрів увагу 

необхідно звертати на наступні критерії: виробничі, політичні, 

організаторські, моральні, особистісні [9, c. 9]. 

Досліджуючи питання атестації, Л.І. Лазор зазначає, що оцінці мають 

піддаватися три групи якостей, які повною мірою характеризують 

працівника: ділова кваліфікація працівника, під якою слід розуміти рівень 
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його професійної підготовки; особистісні якості, до яких слід віднести 

відповідальність працівника, ініціативність, працьовитість, психічну 

врівноваженість; моральні якості, до яких автор відносить милосердя та 

гуманність, доброту та чуйність, тактовність, стриманість. Зміст та сенс 

кожної з зазначених груп якостей полягає у визначенні відповідності 

працівника займаній посаді чи виконуваній роботі. Кожна група якостей, що 

вимагаються від працівника, повинна визначатися з урахуванням сфери 

конкретного виду виконуваної роботи і відповідних функціональних 

обов’язків працівника [10, c. 33] .   

Заслуговує на увагу пропозиція, висловлена вченими, щодо добору 

керівників підприємств, установ, організацій. Ними зазначається, що 

оцінювати керівників необхідно всебічно, а саме: з позицій добропорядності, 

адміністративних здібностей. На підставі цього доцільно поділяти якості, 

наявність яких з’ясовується при доборі кандидатів, на чотири групи: 

морально-етичні, психофізіологічні, ділові, кваліфікаційні [11, c. 99-103].  

До першої групи слід відносити ненормовані вимоги особистісного 

характеру, що охоплюють духовну сферу людини, її світоглядні установки і 

принципи, систему моральних правил поведінки, яких кожен керівник 

повинен дотримуватись при реалізації своїх прав і виконанні посадових 

функцій. Вони виражають міру оволодіння людиною своєю сутністю і 

певними суспільними відносинами.  

До психофізіологічних якостей належать ненормовані вимоги 

особистісного характеру, обумовлені особливостями людини, які 

характеризують її розумові і фізичні здібності та потенціальні можливості.   

Третя група складається із ділових якостей. Це нормовані вимоги, що 

висуваються до господарських керівників, які при доборі кандидата на 

посаду є обов’язковими. До них відноситься обсяг, рівень знань і практичних 

навичок, необхідних працівнику для обіймання певної посади.  

До кваліфікаційних якостей працівника слід віднести нормативні 

вимоги, що визначають рівень і профіль спеціальної підготовки керівника, 
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необхідної для виконання покладених на нього обов’язків, а також вимоги до 

стажу роботи.  

У сукупності ці чотири групи вимог являють собою цілісну систему, 

що дозволяє охарактеризувати професійні якості керівника, визначити зміст 

трудової функції.   

А.О. Мовчан, досліджуючи питання правового регулювання добору 

кадрів, стверджує, що якості, наявність яких з’ясовується при доборі 

кандидатів, доцільно поділяти на 4 групи: 1) морально-етичні – ненормовані 

вимоги особистісного характеру, що охоплюють духовну сферу людини, її 

світоглядні установки і принципи, систему моральних правил поведінки, 

яких кожен керівник має дотримуватися при реалізації своїх прав і виконанні 

посадових функцій. Вони виражають міру оволодіння людиною своєю 

сутністю й міру певних суспільних відносин; 2) психофізіологічні – 

ненормовані вимоги особистісного характеру, зумовлені особливостями 

людини, що характеризують її розумові й фізичні здібності, а також 

потенціальні можливості; 3) ділові – нормовані вимоги, які висуваються до 

господарських керівників і які при доборі кандидата на посаду є 

обов’язковими. Вони визначають обсяг, рівень знань і практичних навичок, 

необхідних працівникові для зайняття певної посади; 4) кваліфікаційні – 

нормативні вимоги, що визначають рівень і профіль спеціальної підготовки 

керівника, яка є обов’язковою для виконання покладених на нього функцій, а 

також вимоги до стажу роботи [12, с. 47]. Ми вважаємо, що дана конструкція 

є неприпустимою у використанні під час подальшого вдосконалення 

нормативно-правової бази, оскільки виокремлення психофізіологічних та 

морально-етичних якостей як окремих елементів не відповідає етимології 

даних слів та ускладнює дану конструкцію. 

Ю.М. Іванчинавказує на три основні аспекти, які підлягають оцінці:           

1) особистість працівника, тобто особистісні, ділові та моральні якості (в 

деяких випадках стан здоров’я), що передусім розглядаються як сукупність 

якостей працівника, які необхідні йому для успішного виконання трудової 
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функції; 2) діяльність працівника, яка оцінюється на основі результатів праці 

у процесі виконання трудової функції, що здійснюєтьсясвоєчасно і в повному 

обсязі; 3) кваліфікація працівника – його знання, вміння та навички роботи 

[1, с.9] . 

Така категорія як моральні якості не може бути покладена в основу 

оцінки професійного рівня будь-якого працівника. На нашу думку, моральні 

якості мають ключове значення під час оцінки професійного рівня 

працівників, для яких наявність моральної складової має надважливе 

значення. До таких категорій слід віднести державних службовців, лікарів, 

науково-педагогічних працівників, прокурорів, суддів, працівників поліції та 

ін. Така позиція обумовлюється тим, що для даних категорій працівників 

наявність високих моральних якостей (чесність, справедливість, 

непідкупність, принциповість, співпереживання тощо) є обов’язковим 

елементом їхнього професійного рівня, що прямо передбачається у 

нормативно-правових актах, які регулюють порядок добору кадрів на 

відповідні посади чи порядок проведення перевірки на відповідність 

займаним посадам. 

 На відміну від українського законодавства, деяку ясність у тлумачення 

ділових якостей працівника внесено постановою Пленуму Верховного Суду 

Російської Федерації №2 від 17 березня 2004 року. В п.10 надається 

пояснення, що під діловими якостями працівника необхідно безпосередньо 

розуміти здібності фізичної особи виконувати трудову функцію з 

урахуванням наявних у нього професійно-кваліфікаційних якостей 

(наприклад, наявності визначеної професії, спеціальності, кваліфікації), 

особистісних якостей працівника (наприклад, стану здоров’я, відповідного 

рівня освіти, досвіду роботи за відповідною спеціальністю, в даній галузі). 

Тобто ділові якості працівника формуються шляхом об’єднання його 

професійно-кваліфікаційних та особистісних якостей. Наведене тлумачення є 

спробою легального закріплення поняття «ділові якості працівника», яке, на 

думку Л.А. Чиканова, в цілому можна визнати задовільним. На наш погляд, 
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це прийнятний орієнтир для правозастосовної практики. Але якщо говорити 

про законодавче закріплення поняття ділових якостей працівника, то слід 

відзначити, що визначення потребує деякого корегування та уточнення [13, 

c.16]. Дана позиція пояснюється тим, що у змісті вищезазначеного визначені 

ділові якості чомусь змішуються з професійно-кваліфікаційними та 

особистісними якостями. Варто саме говорити, що вони змішуються, а не 

складають у поєднанні ділові якості, оскільки під час тлумачення ділових 

якостей зазначається, що під особистісними якостями слід розуміти рівень 

освіти, досвід роботи за відповідною спеціальністю у відповідній галузі, що, 

на нашу думку, є неправильним, оскільки такі показники мають 

характеризувати професійно-кваліфікаційні якості, а не особистісні. Також 

слід відзначити, що автор наголошує на недоречності включення стану 

здоров’я до елементів особистісних якостей, оскільки це є спеціальною 

вимогою законодавства, яка, як правило, з особистісними здібностями 

працівника виконувати ту чи іншу роботу безпосередньо не пов’язана. А.Ф. 

Нутрудінова, аналізуючи особистісні якості, зазначає, що такі якості як 

доброзичливість, ввічливість, які мають істотне значення для консультанта 

торгового залу, стюарда чи інших працівників, що обслуговують населення, 

мають прийматися до уваги під час визначення ділових якостей, оскільки 

вони необхідні для виконання конкретної роботи [14, c. 104]. Щодо питання 

включення стану здоров’я до змісту особистісних якостей, то автор вважає, 

що його потрібно розглядати не як складову професійного рівня, а як 

характеристику, яка свідчить про безпечність покладення на працівника 

виконання обов’язків як для нього самого, так і для оточуючих. Ми 

притримуємося, що для деяких категорій працівників стан здоров’я є 

безпосереднім показником, який впливає на ефективність виконання ними 

своїх професійних обов’язків. 

 Схожої позиції дотримуються О.В. Турчина та С.С. Худякова. Так, 

розглядаючи позицію Пленуму Верховного Суду Російської Федерації щодо 

тлумачення поняття «ділові якості», вони зазначають, що його навряд чи 
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можна визнати успішним. Навіть погоджуючись, що ділові якості слід 

розглядати як здатність до виконання визначеної трудової функції, важко 

визнати, що «наявність певної професії, спеціальності, кваліфікації» також є 

професійно-кваліфікаційними якостями працівника, а «наявність визначеного 

рівня освіти»– особистісними. Дійсно, ні професія, ні освіта не можуть 

характеризувати працівника як особистість. Але особистісні якості можуть 

суттєвим чином вплинути на здатність до виконання трудової функції різних 

працівників однієї й тієї ж спеціальності з однаковим рівнем освіти [15, c. 

68].        

 Виходячи з вищезазначеного, можна сказати, що під діловими 

якостями працівника (особи-кандидата) слід розуміти сукупність 

професійно-кваліфікаційних характеристик та особистісних якостей 

працівника, які необхідні йому для ефективного виконання покладених на 

нього трудових обов’язків відповідно до трудового договору та посадової 

інструкції.  

Дещо іншої позиції дотримується С.В. Іванов, який вважає, що під 

діловими якостями працівників митних органів слід розуміти професіоналізм 

і компетентність у сфері перш за все митної справи, детальне знання 

посадовою особою дільниць, де їй доведеться працювати, суміжних 

дільниць, а також організаційні здібності і навички, необхідні для виконання 

обов’язків і реалізації прав посадової особи. С.В. Іванов також стверджує, що 

до ділових якостей слід відносити наявність практичного досвіду роботи, 

здатність особи до його узагальнення й використання, старанність і 

комунікабельність, уміння чітко й раціонально організовувати свою власну 

працю і діяльність підлеглих співробітників, здатність об’єднувати їх для 

вирішення поставлених перед ними завдань. 

Під моральними якостями необхідно розуміти чесність, 

добросовісність, уважність, чітке і своєчасне реагування на звернення й 

скарги громадян, а також юридичних осіб, їх належний розгляд і вирішення; 

взаємодопомогу в процесі здійснення митної діяльності; відданість справі, 
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якій служить посадова особа митної служби [16, c. 365]. Слід звернути увагу, 

що дані якості вчений розглядає в контексті визначення професійного рівня 

працівників митної служби, тому потрібно мати на увазі, що застосування 

зазначеної формули є неможливим та недопустимим для працівників інших 

галузей, хоча вона може бути використана як шаблонна конструкція. Вчений 

виходить з позиції, що ділові якості необхідно виводити з рівня 

компетентності та професіоналізму працівника. Під словом 

«компетентний»розуміють: той, хто має достатні знання в якій-небудь галузі; 

який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий [17, c.250], а під словом 

«професіоналізм» – оволодіння основами й глибинами якої-небудь професії 

[18, c.322]. Для головного бухгалтера діловими якостями є бездоганне 

виконання завдань з ведення бухгалтерського та податкового обліку, 

підготовки та здачі відомостей до податкових органів, проведення 

інвентаризацій, а також володіння навичками роботи з програмами С1, «Бест-

Звіт», які необхідні для успішного виконання посадових обов’язків та 

завдань. Що стосується кваліфікаційних якостей особи-кандидата на посаду 

бухгалтера чи особи, яка перебуває на відповідній посаді, то такими слід 

вважати відомості про рівень здобутої освіти та досвід роботи, які можуть 

характеризувати наявність в конкретної особи відповідного рівня знань, 

вмінь та навичок. 

Якщо виходити з етимології слів «ділові» та «якості», дослівно у 

академічному словнику української мови вони відповідно визначаються як 

добре підготовлений, досвідчений, працьовитий [19, c.305], та чи інша 

характерна ознака, властивість, риса кого-, чого-небудь [20, c.638], тобто у 

контексті трудового права, ділові якості – це сукупність особистісних 

(працьовитість, посидючість, комунікабельність, ініціативність, 

відповідальність, наполегливість тощо) професійних, а інколи й моральних 

якостей, досвіду роботу у відповідній галузі та особистісних здобутків 

працівника, які здатні відобразити, наскільки успішно він виконує покладені 

обов’язки. 
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Щодо стану здоров’я працівника як психофізіологічної якості людини, 

ми вважаємо, що дана категорія має розглядатися окремо, як один з 

елементів професійного рівня працівників, який не можна поєднувати ані з 

особистісними, ані з професійними, ані з діловими якостями працівника, 

оскільки їх наявність у структурі конструкції професійного рівня працівника 

посідає особливе, відокремлене від інших елементів місце, як і порядок їх 

визначення, який у жодному випадку не може бути поєднаний з процедурою 

визначення ділових якостей працівника. 

Також слід зазначити, що законодавством не передбачено 

універсального способу оцінки професійного рівня працівників, який було б 

можливим ефективно використовувати на будь-якому етапі трудових 

відносин, для задоволення основної цілі - фективної організації роботи з 

кадрами. Тому, на законодавчому рівні передбачаєть низка самостійних 

способів оцінки професійного рівня працівників,  які відповідно до порядку 

проведення задовольняють інтереси сторін трудових відносин на різних 

етапах трудових відносин. Їх різноманітність обумовлюється тим, що, 

наприклад, не завжди можна застосуватися атестацію як спосіб оцінки 

професійного рівня працівника, оскільки процедура її проведення, за 

загальним правилом передбачає, що працівник перш ніж може піддатися 

оцінюванню має відпрацювати на конкретному робочому місці не менше 

року. Хоча практика визнає атестацію як найбільш ефективний спосіб оцінки 

професійного рівня працівників, на стадії існування трудових відносин, в той 

самий час законодавством передбачено стажування та випробування при 

прийнятті на роботу, які також зорієнтовані в більшій мірі, як і атестація, на 

визначення рівня ділових якостей працівника, його виробничих успіхів та 

визначення на основі отриманої інформації рішення про відповідність 

працівника займаній посаді. В той самий час, як спосіб добору кадрів, 

роботодавець не завжди має право використовувати випробування при 

прийнятті на роботу, передбачене ст.26 КЗпП, в той самий час використання 

конкурсного відбору, хоч і спрямоване на визначення дещо інших 
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характеристик осіб кандидатів, але за рахунок своєї процедури проведення 

надає змогу виявити найбільш компетентних працівників. Але практика 

сьогодення зіштовхнулася з проблемою підміною понять, оскільки не завжди 

роботодавець встановлючи випробування дотримується процедури 

випробування при прийнятті на роботу, видаючи його під атестацію, чи 

стажування, так само, як і під виглядом атестації проводять щорічну оцінку 

службової діяльності тощо. Тому з метою уникнення непорозумінь 

пропонуєму наступну класифікацію способів оцінки професійного рівня 

працівників, за наступними ознаками: 1) залежно від впливу на динаміку 

трудових відносин: а) впливають на виникнення трудових відносин 

(документально-ознайомча практика, співбесіда, конкурсний відбір); б) 

впливають на продовження та зміну трудових відносин (випробування при 

прийнятті на роботу, атестація, щорічне оцінювання державних службовців, 

стажування); в) впливають на припинення трудових відносин (атестація, 

випробування при прийнятті на роботу, щорічне оцінювання державних 

службовців); 2) залежно від моменту ініціювання проведення процедури 

оцінки професійного рівня, їх можна поділити на ті, які: а) проводяться до 

виникнення трудових відносин (документально-ознайомча практика, 

співбесіда, конкурсний відбір); б) проводяться під час дії трудових відносин 

(випробування при прийнятті на роботу, стажування, атестація, щорічне 

оцінювання державних службовців); 3) залежно від обов’язковості 

проходження: а) обов’язкові ( документально-ознайомча практика, атестація 

та щорічне оцінювання державних службовців, для деяких категорій 

працівників випробування при прийнятті на роботу та конкурсний відбір); б) 

факультативні (випробування при прийнятті на роботу, стажування, 

перевірка на поліграфі); 4) Залежно від періодичності проведення: а) 

періодичні (атестація, щорічне оцінювання державних службовців, 

стажування); б) разові (документально-ознайомча процедура, випробування 

при прийнятті на роботу, співбесіда, конкурсний відбір). 
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Використання будь-якого терміна передбачає його впровадження в 

усталену систему, де простежуються визначені співвідношення категорій, 

термінів та їх понять. На нашу думку, поняття «професійний рівень 

працівників», на рівні з іншими поняттями, яки широко використовуються у 

трудовому праві, має бути чітко конкретизовано. Підтвердженням цьому, є 

позиція С.Ю. Головіна, наявність правових дефініцій створює сприятливі 

умови для однакового розуміння та тлумачення нормативно-правових актів, 

однакового їх виконання та використання [21, c.84]. 

Хоча визначення професійного рівня працівників у трудовому праві не 

має нормативного закріплення, аналізуючи діючу законодавчу базу, можна 

сміливо говорити про широку практику застосування даного 

словосполучення у законодавчих та локальних актах, судових рішеннях, 

науковій літературі. Поряд з цим, слід зазначити, що жоден з актів трудового 

законодавства не містить єдиного узагальненого значення 

терміна«професійний рівень працівника», а використовується як один з 

елементів, який характеризує можливості працівника щодо ефективного 

виконання посадових обов’язків, що на нашу думку, є неприпустимим, 

оскільки «професійний рівень» являє собою узагальнюючу категорію, яка 

має поєднувати у собі будь-яку інформацію, що дозволяє зробити висновок 

про цінність людини як кадрового ресурсу.  

Правові дефініції бувають різними, в тому числі і доктринальними. Ми 

переконані, що саме такою має бути дефініціяпоняття «професійний рівень 

працівників», а важливість її застосування у правовій системі повинна 

підтверджуватися шляхом офіційного закріплення в законодавстві. Тому, 

виходячи з даної позиції, ми пропонуємо під професійним рівнем працівника 

розуміти сукупність якісних та кількісних показників, які відображають 

здібності працівника до ефективного виконання професійних обов’язків. 

Відштовхуючись від даного визначення, можна зробити висновок, що під 

оцінкою професійного рівня працівників слід розуміти законодавчо 

передбачену процедуру визначення професійно-важливих якостей 
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працівника, які виражаються в його якісних та кількісних показниках праці, з 

метою прийняття у подальшому на основі отриманих даних відповідних 

організаційно-управлінських рішень щодо підвищення ефективності 

використання трудових ресурсів. Для неї характерними є наступні ознаки: 1) 

порядок проведення процедури оцінки професійного рівня  регламентовано 

КЗпП, законами та підзаконними нормативно-правовими актами; 2) 

основною метою є підвищення ефективності використання трудових ресурсів 

підприємства, установи, організації; 3) оцінка професійного рівня має 

рекомендаційний характер; 4) результати оцінки професійного рівня 

впливають на динаміку трудових відносин. 

 

 

1.2 Функції оцінки професійного рівня 

 

Значення будь-якої галузі права, її інститутів та підінститутів, на нашу 

думку, можливо визначити шляхом дослідження їх функцій, які з розвитком 

правової науки можна охарактеризувати як відправні ідеї, спрямовані на 

виконання завдань, що постають перед суспільством під час регулювання 

відносин у ньому. Як вище було зазначено, ми дотримуємося позиції, що 

оцінка професійного рівня працівників у трудовому праві має розглядатися 

як окремий інститут трудового права, який регулює суспільні і пов’язані з 

ними відносини, що виникають у процесі трудових та пов’язаних з ними 

відносин з приводу визначенням кваліфікації працівника, встановлення 

відповідності працівника займаній посаді та визначенням успішності 

виконання ним трудових обов’язків з метою оптимізації та раціоналізації 

використання кадрів, з однієї сторони, та створення умов для реалізації права 

працівника на працю, професійне навчання та просування по службі для 

працівників, з іншої сторони. Тому вважаємо, що дослідження питання 

функцій оцінки професійного рівня працівників має важливе значення у 

процесі здійснення системного та комплексного вивчення даного питання. 
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Питанню вивчення функцій приділялася значна увага з боку науковців 

як теорії права, так і фахівців у галузі трудового права, серед яких можна 

виокремити роботи С.С. Алєксєєва, В.С. Венедіктова, В.В. Жернакова, П.І. 

Жигалкіна, М.С. Кельмана, О.Г. Мурашина, О.Ф. Скакун, О.В. Смирнова, 

В.Ф. Погорілко, О.І. Процевського, М.І. Іншина, В.І. Щербини, Н.М. 

Хуторян, О.М. Ярошенка та інших. В умовах переходу України до системи 

ринкових відносин питання правового регулювання оцінки професійного 

рівня працівників набуває важливого значення як об’єкт дослідження, 

оскільки ефективність застосування даного інституту права на практиці є 

підґрунтям для створення конкурентоздатного ринку праці, що спроможній 

задовольняти вимоги сьогодення з боку роботодавців та створювати 

передумови для подальшої економічної розбудови держави. У зв’язку з 

вищезазначеним, вважаємо, що оминути питання дослідження функцій 

оцінки професійного рівня працівників як окремого інституту трудового 

права є неприпустимим. 

Згідно з Великим тлумачним словником української мови, під словом 

функція слід розуміти «роль, призначення чого-небудь» [22, с. 1335]. 

У юридичній літературі «функції права» визначаються як напрями або 

види впливу права на відносини суспільні. У них виражається роль і 

призначення права в суспільстві й державі, його соціальна цінність та 

найважливіші риси. Функції права поділяють на дві основні групи: 

загальносоціальні й спеціальні. Загальносоціальні функції розрізняють 

переважно за сферами впливу права на суспільні відносини [23, c.168]. До 

них належать такі функції, як політична, економічна, соціальна, ідеологічна 

тощо. До спеціальних функцій, тобто власне правових (юридичних), 

належать насамперед регулятивна та охоронна функції, установча та 

інформаційна. Ці функції розрізняють за характером (способами, засобами) 

впливу права на суспільні відносини[24, с.604]. 

Вагомий внесок у розвиток радянського права зроблено 

С.С. Алєксєєвим, який у своїх роботах не оминув питання функцій права. На 
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думку вченого, право відіграє важливу роль у суспільному житті як 

соціально-класового регулятора і вважав, і ця активна роль права найбільш 

повно виражається в його функціях, під якими вчений розумів напрямки 

правового впливу, що виражають роль права в організації (упорядкуванні) 

суспільних відносин [25, с. 187-191]. Позиція науковця була позитивно 

сприйнята послідовниками та знайшла широкого поширення, що може 

свідчити про її сприйняття серед вчених як базової позиції не лише в теорії 

права, а і в інших галузях права, серед яких не є винятком і трудове право 

Радянського Союзу, а згодом і незалежної України. О.Ф. Скакун під 

функцією права називає основні напрямки правового впливу держави на 

суспільні відносини з метою їхнього упорядкування [26, с. 255]. П.М. 

Рабінович, зазначає, що функції права висвітлюють предметно-змістовну 

роль, «роботу» права у суспільстві. Тому знання функцій права дає 

можливість скласти уяву про те, що саме очікувати від функціонування 

права. Крім того, через пізнання функцій права усвідомлюється соціальна 

значущість юридичної діяльності, а також діяльності тих посадових осіб, чия 

робота так чи інакше «вплетена» у процес правового регулювання [27, с. 95]. 

Враховується те, що для права, окрім соціального, притаманне і 

функціональне призначення, оскільки право виступає регулятором 

суспільних відносин, а його функціональне призначення проявляється у 

більш конкретних функціях. Так, М.С. Кельман та О.Г. Мурашин 

розрізняють такі функції права: загальносоціальні та спеціально-юридичні 

[28, с. 290]. 

На думку В.Ф. Погорілка, функції права – це напрями або види впливу 

права на суспільні відносини, у яких виражається роль і призначення права у 

суспільстві й державі, його соціальна цінність та найважливіші риси [29, 

с. 313]. 

В.І. Щербина розглядає функції трудового права як «діяльність 

трудового права щодо ефективного впорядкування і врегулювання відносин, 

пов’язаних із використанням здатності до праці, шляхом встановлення і 
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реалізації на основних (магістральних) напрямах норм права» [30, с.8]. 

Окремі функції трудового права, на його думку, характеризуються як такі, 

що мають «примусовий», «каральний» і навіть «репресивний» вплив на 

суб’єктів трудових правовідносин [31, с.16-17]. 

О.І. Процевський, у свою чергу, розглядає трудове право як галузь 

соціального права, про що було сказано ще у працях Л. Таля на початку ХХ  

століття [32, с.2]. Науковець  наголошує на неприпустимості мати у такій 

галузі, як трудове право, функції що несуть «примусовий», «каральний» і 

навіть «репресивний» вплив на суб’єктів трудових правовідносин, оскільки 

це суперечить принципам, закріпленим у Конституції України. І тут 

неможливо не погодитися з думкою О.І. Процевського, оскільки Основний 

Закон держави проголошує Україну як соціальну країну, а людина визнається 

вищою соціальною цінністю. Тому, говорячи про притаманність для функцій 

трудового права примусового, карального чи репресивного впливу на 

суб’єктів трудових відносин, маємо свідомо відносити себе до доби 

радянського періоду, коли праця розглядалася не як право людини, а як 

обов’язок кожного брати участь у економічній розбудові держави шляхом 

працевлаштування. На думку вченого, саме із сутності призначення 

трудового права випливають функції, а визначальною функцією трудового 

права є його соціальна функція, яка виявляється у прагненні держави 

вирішувати питання трудових відносин переважно з позицій людини і для 

людини, з урахуванням інтересів і потреб як працівника, так і роботодавця 

[33, с. 225-226].    

О.М. Ярошенко, досліджуючи питання функцій трудового права, 

визначає їх як основні напрями правового впливу його норм на трудові і 

пов’язані з ними відносини та поведінку їх учасників. Також учений 

зазначає, що за способом впливу функції трудового права поділяються на 

загальні, які притаманні всій правовій системі, та спеціальні, які покликані 

відображати специфіку трудового права як окремої галузі права [34, с.10-11]. 
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Досліджуючи питання функцій права слід зазначити, що як і будь-якій 

категорії права функціям права притаманні наступні ознаки: 

– це головні напрямки впливу права на суспільні відносини, з 

якими пов’язана необхідність існування права як соціального явища; 

– функції права виникають і змінюються об’єктивно на кожному 

конкретному етапі розвитку суспільства; 

– функції права відображають сутність усіх правових явищ, які 

існують у суспільстві: власне права, механізму правового регулювання, 

правової культури суспільства, правової свідомості, правових традицій тощо; 

– зміст функцій права визначається його соціальним призначенням 

у суспільстві. Останнє може або визнавати людину найвищою соціальною 

цінністю і виходити з її загальнолюдської цінності, або закріплювати 

пріоритет класових чи групових цінностей перед загальнолюдськими; 

– функції як категорії не можуть бути тимчасовими. Вони 

характеризуються безперервністю своєї дії і разом з тим зміною змісту 

залежно від розвитку суспільних відносин; 

– функції права відображають його найбільш істотні риси, 

спрямовані на здійснення його найважливіших завдань; 

– функції права – це такі об’єктивно необхідні напрямки правового 

впливу на суспільні відносини, без яких суспільство не може нормально 

існувати [35, с.154-155]. 

На нашу думку, інститут оцінки професійного рівня працівників 

містить сукупність норм права, які покликані регулювати суспільні 

відносини у процесі реалізації громадянами свого права на працю. Варто 

відзначити, що відносини з приводу оцінки професійного рівня працівників 

пронизують даний вид відносин з моменту їх виникнення, оскільки в деяких 

випадках безпосередній результат проведеної оцінки є підставою для 

виникнення трудових відносин, чи до відмови укладати трудовий договір з 

даною особою у процесі існування трудових відносин, що впливає на 

подальшу динаміку трудових відносин, а інколи може слугувати і підставою 
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для припинення трудових відносин. Беручи до уваги вищезазначене, треба 

враховувати, що інститут оцінки професійного рівня працівників не містить 

єдиного універсального способу оцінки професійного рівня працівників, а 

тому в залежності від етапу трудових відносин чи мети, яку переслідує 

роботодавець або вповноважена ним особа, можуть застосовуватися різні 

способи перевірки працівника. Враховуючи те, що до цього часу дослідження 

оцінки професійного рівня працівників проводилося у аспекті проведення 

дослідження окремих елементів даного інституту, ми вважаємо, що доцільно 

звернути увагу на погляди науковців, які займались цим питанням. 

Н.О. Мельничук,вивчаючи питання правового регулювання випробування, 

зазначає, що функції випробування – це обумовлений соціальним 

призначенням трудового права та зумовлений інтересами суб’єктів трудових 

правовідносин напрямок впливу норм, що регламентують випробування, на 

поведінку суб’єктів суспільних відносин. На думку науковця, інститут 

випробування при прийнятті на роботу є специфічним інститутом, який, 

окрім загальноправових, забезпечує виконання ще й спеціально-правових 

завдань, тому інститут випробування при  прийнятті на роботу виконує дві 

рівні функцій: зовнішні і внутрішні. До першої групи належать функції, що 

мають загальноправовий характер і визначають зміст загальнорегулятивного 

впливу випробування: виховна, культурна, інформаційна, стимулююча, 

політична, економічна, соціальна. Друга група функцій обумовлюється 

спеціально-правовим значенням випробування, до неї слід віднести 

регулятивну, охоронну, гуманістичну, відновлювальну, орієнтаційну, 

каральну функції. 

А.С. Маталін, досліджуючи питання атестації службовців у трудовому 

праві, зазначає, що для даного способу оцінки професійного рівня працівника 

притаманні наступні функції: діагностична чи оціночна, суттю якої є 

вивчення та оцінка діяльності, поведінки, особистості працівника з метою їх 

найбільш доречного використання; прогностична, завдяки якій визначаються 

здібності працівника та його можливості до подальшого професійного росту, 
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вдосконалення, що дозволяє у кінцевому результаті визначити перспективу 

кожного окремого працівника; коригуюча – полягає у виробленні певних 

спеціальних заходів чи напрямків роботи по зміні деяких елементів 

діяльності та поведінки працівників; виховна – вплив на особистісні якості 

працівника, в першу чергу, на емоційно-мотиваційну сферу, спрямованість 

особистості [36, с.21-22]. У подальшому дана позиція сприймається і 

науковцями у сфері управління персоналом. А.Я. Кибанов зазначає, що для 

атестації як ефективного способу роботи з кадрами притаманними є такі 

функції: діагностична чи оціночна, прогностична, коригуюча, виховна [37, 

с.168]. У свою чергу, під час дослідження атестації як способу оцінки 

професійного рівня працівників Н.І. Разуєва зазначає, що для атестації 

притаманні такі функції: оціночна – щодо професійно-важливих якостей 

працівника та результатів його службової діяльності; виховна – слугує для 

корегування поведінки співробітників у випадку неналежного виконання 

службових обов’язків,її метою є недопущення порушення дисципліни та 

законності серед особистого складу; організаційна – пов’язана з організацією 

та проведення процедури атестації співробітників органів внутрішніх справ; 

стимулююча – слугує для визначення кращих та гірших працівників та 

полягає в застосуванні відповідних заходів заохочення чи дисциплінарного 

впливу; інформаційна – пов’язана з інформуванням співробітників про 

оцінку результатів його діяльності, визначення недоліків та досягнень у його 

професійно-службовій діяльності [38, c. 163-164]. 

Стажування як один із способів визначення професійного рівня 

працівників у попередніх працях науковців не розглядалося, а тому і чіткої 

наукової позиції щодо функцій даного способу оцінки професійного рівня 

працівників у науковій літературі не існує. У свою чергу, ми хотіли б 

відзначити, що, здійснюючи глибинне дослідження питання правового 

регулювання оцінки професійного рівня працівників, неприпустимим є 

залишення поза увагою напрацювань А.С. Барського, який приділив увагу 

процедурі стажування у контексті дисертаційної роботи як «правовому 
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регулюванню професійного розвитку працівників». На думку науковця, 

норми трудового законодавства, що регулюють питання професійного 

розвитку працівників, виконують наступні основні функції: освітню, 

статусну, економічну, інноваційну, виховну, розвиваючу. На наш погляд, 

дана позиція заслуговує на увагу та подальше існування, але перелік функцій, 

що запропоновано науковцем, неможливо у повній мірі застосувати до 

інституту оцінки професійного рівня працівників, оскільки професійний 

розвиток працівника – це безперервний і комплексний вплив на працівника, 

що здійснюється роботодавцем шляхом організації професійного навчання з 

метою набуття працівником нових або вдосконалення існуючих професійних 

знань, умінь і навичок, які він використовує чи буде використовувати у своїй 

професійній діяльності [39, с.8]. В той час як оцінка професійного рівня – це 

законодавчо передбачена процедура визначення професійно-важливих 

якостей працівника, які виражаються в його якісних та кількісних показниках 

праці, з метою прийняття у подальшому на основі отриманих даних 

відповідних організаційно-управлінських рішень щодо підвищення 

ефективності використання трудових.На нашу думку, основним завданням 

стажування як способу оцінки професійного рівня працівників є організація 

роботи працівника відповідно до розробленого індивідуального плану 

стажування, який побудований таким чином, щоб стажист мав можливість 

удосконалити та підвищити рівень своїх знань, умінь та навичок, що і буде 

вважатися основною метою проходження стажування згідно з Порядком 

стажування державних службовців від 03.03.2016 № 48. У свою чергу, 

затверджений наказом Генеральної прокуратури України Порядок 

проведення стажування осіб, які не мають досвіду роботи в органах 

прокуратури України від 25.08.2016 №308 встановлює за особами, які 

проходять стажування, обов’язок:  1) у повному обсязі та своєчасно 

виконувати заходи, передбачені індивідуальним планом стажування; 2) 

набувати та удосконалювати професійні знання, уміння і навички з 

підтримання державного обвинувачення в суді, представництва інтересів 
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громадянина або держави в суді, нагляду за додержанням законів органами, 

що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, а також 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, нагляду за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах 

та при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян; 3) за результатами стажування 

скласти звіт про виконання індивідуального плану [40]. 

Щодо функцій оцінки професійного рівня працівників, то слід 

зазначити, що даний інститут трудового права має сукупність власних 

функцій, котрі йому притаманні та характеризують його як окремий елемент 

трудового права, норми якого спрямовані на вирішення однорідних завдань. 

За допомогою визначання та дослідження функцій оцінки професійного рівня 

як окремого інституту трудового права виникає можливість визначити 

основний напрямок впливу норм даного інституту на розвиток відносин у 

процесі визначення професійного рівня працівників. На нашу думку, до 

функцій, які виокремлюють інститут оцінки професійного рівня працівників 

з-поміж інших інститутів трудового права, слід віднести такі:  

1. Економічна – норми інституту оцінки професійного рівня 

працівників спрямовані на виявлення найбільш компетентних працівників та 

ефективне використання їхнього трудового потенціалу, що дозволяє у 

майбутньому підвищити економічні показники підприємства, установи, 

організації шляхом покращення кількості та якості продукції у сфері 

матеріального виробництва та якості надання послуг у сфері надання послуг. 

Як зазначають науковці галузі теорії права, економічна функція є однією з 

найважливіших соціальних функцій права на усіх етапах розвитку 

суспільства, в якому існують товарно-грошові відносини. Право, 

встановлюючи відповідні норми в економічній сфері, врегульовує виробничі 

відносини, закріплює форми власності, визначає механізм розподілу 

суспільного багатства, встановлює санкції за порушення відповідних норм і 

невиконання взятих на себе обов’язків за договорами. Отже, економічна 
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функція права здійснюється шляхом як регулювання правомірних дій 

учасників економічних відносин, так і загрози настання санкцій та їх 

реалізації щодо суб’єктів, які вчинили правопорушення у сфері економіки 

[41, с.157-158].О.І. Процевськийвважає цілком природним те, що труд і 

капітал є невід’ємними чинниками існування й розвитку суспільного 

виробництва. Але існують також об’єктивні речі, притаманні 

закономірностям зв’язку праці й капіталу, які виявляють як їх єдність, так і 

протиріччя. Ці риси зв’язку об’єктивно трансформуються у зміст трудових 

відносин, визначають їх складність і суперечності. Роботодавець володіє 

капіталом, працівник – здатністю до праці. З одного боку, обидва 

заінтересовані у стабільності ними трудових відносин, які виникають між 

ними, оскільки один без одного існувати не можуть, а з іншого – їх інтереси 

протилежні: працівник заінтересований у зростанні заробітної плати, 

покращенні умов праці, збільшенні часу відпочинку тощо, а роботодавець − у 

збільшенні прибутку, зростанні продуктивності праці тощо [42, с.6].  

М.Г. Александров ще 1948 року трудові правовідносини визначав як 

юридичні, що виражають товариське співробітництво вільних від 

експлуатації людей, у якому одна сторона (трудящий) зобов’язана 

застосовувати свою робочу силу, включившись в особовий склад 

підприємства (установи, господарства) й підкоряючись внутрішньому 

трудовому розпорядку останнього, а сторона друга зобов’язана сплачувати 

винагороду за працю й забезпечувати умови виконання роботи, безпечні для 

здоров’я працюючого і сприятливі для продуктивної праці [43, с.163]. 

На думку С.О. Іванова, виробнича функція має подвійну мету, по-

перше, вона скерована на підвищення ефективності виробництва, зростання 

продуктивності праці, поліпшення якості продукції, по-друге, на покращення 

добробуту працівників. Цим можна пояснити її місце у трудовому праві. Як 

свідчить досвід, трудове право має дбати про інтереси виробництва 

настільки, наскільки це забезпечує права і законні інтереси працівників [44, 

с.53].  
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2. Прогностична, яка у поєднанні з інформаційною дозволяє 

власникові на будь-якому етапі існування підприємства, установи чи 

організації визначити перспективи подальшого розвитку та вдосконалення 

вмінь, здібностей та навичок працівником, які необхідні йому для успішного 

виконання покладених на нього трудових обов’язків. Реалізація даної функції 

під час регулювання відносин з приводу оцінки професійного рівня 

працівників дозволяє у подальшому задовольнити дві сфери інтересів: а) 

матеріальну –власник або уповноважений ним орган має можливість 

прогнозувати подальший розвиток масштабів  виробництва чи вектори 

майбутньої діяльності з метою покращення якісних та кількісних показників; 

б) нематеріальну – роботодавець має можливість на основі отриманих 

результатів під час оцінки професійного рівня працівників прогнозувати 

кількісний штат працівників, з одного боку, працівник – зацікавлений у 

подальшому просуванні по кар’єрній драбині, з іншого боку. 

3. Виховна,що являє собою результат здатності права висловлювати 

загальновизнані і підтримувані суспільством думки та впливати на свідомість 

людей, формуючи у них відповідні позитивні з погляду суспільства думки 

щодо поведінки в певних життєвих ситуаціях. Отже, найважливішим 

завданням виховної функції є спрямовання на формування особистостi 

працiвника, потреби в суспiльно-кориснiй працi, усвiдомлення її 

необхiдностi, сумлiнного ставлення до виконання своїх функцiональних 

обов’язкiв, справедливиго регулювання трудових вiдносин. Сутнiстю 

виховної функцiї трудового права є також здiйснення правового виховання з 

допомогою норм трудового права шляхом переконання, стимулювання, 

контролю за додержанням трудового законодавства i державного примусу 

(наприклад, пiд час заохочення працiвника чи покарання) та громадського 

впливу [45, с. 55]. В.М. Лєбєдєв, досліджуючи питання функцій, зазначає, що 

виховна функція в трудовому праві характеризує застосування заходів 

переконання і примусу до суб’єктів трудових відносин. Вона виражається в 

нормах про заохочення та стимулюванні високопродуктивної праці, а також в 
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нормах про дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання обов’язків [46, c.159]. У свою чергу, М.І. Іншин вважає, що 

виховна функція трудового права спрямована на забезпечення продуктивної 

поведінки кожного з учасників правовідносин з питань праці відповідно до 

актів трудового законодавства, соціального партнерства, локальних 

нормативних актів, умов трудового договору. По-перше, виховна функція 

трудового права покладає на одних його суб’єктів зобов’язання щодо 

дотримання трудових прав та інтересів інших. Повага до трудових прав та 

інтересів є важливою складовою ефективного функціонування трудових 

відносин. Складно уявити можливість належного розвитку трудових 

відносин, коли роботодавець порушує права працівника і навпаки. По-друге, 

виховна функція трудового права передбачає спрямування його суб’єктів на 

чітке виконання покладених на них трудових обов’язків і повноважень з 

питань праці. По-третє, виховна функція трудового права спрямована на 

позитивне стимулювання поведінки працівників у трудових відносинах 

шляхом застосування до них різних заходів (заохочень). По-четверте, 

виховна функція трудового права сприяєзростанню моральних, ділових та 

професійних якостей. По-п’яте, виховна функція трудового права спрямована 

на застосування юридичної відповідальності до правопорушників з питань 

праці. З позицій сьогодення розвиток виховної функції трудового права 

передбачає: 1) стимулювання розвитку ринку праці на основі врахування 

потреб та інтересів працівника і роботодавця, інших суб’єктів правовідносин 

з питань праці; 2) стимулювання продуктивності праці, зростання моральних, 

ділових і професійних якостей працівників; 3) стимулювання роботодавців 

щодо якісного забезпечення розвитку відносин з питань праці; 4) чітке та 

доступне правове регулювання відносин з питань праці. У системі галузей 

права трудове право характеризує його внутрішня структура, що, головним 

чином, пов’язано з особливостями його предмета та методу правового 

регулювання. У теорії права система права розглядається як впорядкована і 

взаємоузгоджена між собою сукупність норм права, які характеризують його 
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внутрішню будову, є складовим елементом правової системи. Внутрішня 

структура трудового права передбачає об’єднання норм та інститутів [47, 

с.27-28]. Таким чином, виховна функція норми інституту оцінки 

професійного рівня працівників покликана стимулювати працівників до 

сумлінного виконання трудових обов’язків, оскільки результати виконаної 

роботи у деяких випадках, в залежності від способу оцінки, професійного 

рівня працівника, є безпосереднім об’єктом оцінки. 

4. Оціночна. Досліджуючи питання функцій трудового права, 

Б.Ю. Дорофєєв зазначає, що оціночна функція трудового права дає 

можливість цій галузі права виступати критерієм правомірності або 

неправомірності рішень і вчинків. Особливу роль у реалізації оціночної 

функції відіграють охоронні та заохочувальні норми, в яких у загальному 

вигляді міститься негативна або позитивна оцінка тих або інших можливих 

дій [48, c.97].У свою чергу, ми вважаємо, що в контексті здійснюваного 

дослідження норми трудового законодавства, які регулюють порядок 

проведення оцінки професійного рівня працівників, спрямовані на створення 

умов, за яких суб’єкт оцінювання має можливість визначити 

професійноважливі якості майбутніх працівників чи працівників, які 

перебувають на відповідній посаді, з метою винесення у подальшому 

рішення про відповідність працівника займаній посаді в залежності від того, 

якими якостями володіє особа, що підлягає оцінюванню, та чи відповідає 

вона за своїм професійним рівнем посаді, на яку претендує, чи на якій 

перебуває. 

5. Виробнича. Дана функція найбільше відображається в нормах, 

які регулюють порядок проведення атестації. Так, на думку В.Я. Бурака, 

виховна функція в межах галузі трудового права проявляється і в тому, що за 

її допомогою формується особистість працівника, яка вживається у 

сучасному суспільстві [49, c.35]. В.І. Щербина зазначає, що атестація 

працівників – періодична комплексна оцінка перевірки відповідності рівня 

ділових, особистих, а деколи й моральних якостей працівника тій чи іншій 
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посаді або процес оцінки ефективності виконання працівником посадових 

обов’язків, що здійснюється його безпосереднім керівником [50, с.232]. Дана 

позиція науковця дає можливість зрозуміти, що атестація спрямована не 

лише на визначення професійноважливих якостей працівника, а й на його 

стимулювання до належного виконання своїх посадових обов’язків, 

підвищення результатів праці, що на практиці виражається у формі 

збільшення обсягів виробництва у матеріальній сфері чи виконання 

запланованих завдань у випадку оцінки ефективності виконання посадових 

обов’язків державних службовців. Хоча важливо,на наш погляд, також 

зауважити, що позиція науковця видається недостатньо досконалою, 

оскільки атестація є комплексним способом оцінки працівників, а тому 

твердження про те, що під час атестації відбувається оцінка відповідності 

ділових, особистих, а деколи й моральних якостей працівника певній посаді 

або оцінка ефективності виконання працівником своїх посадових обов’язків, 

є недопустимим, так як мають враховуватися як якості працівника, так і 

ефективність виконання працівником покладених на нього обов’язків. Тому 

під час визначення професійного рівня працівника шляхом використання 

атестації як способу визначення професійного рівня працівників варто 

говорити про те, що для отримання комплексної та об’єктивної оцінки 

працівника слід брати до уваги його ділові, особистісні та моральні якості, 

які у поєднанні з оцінкою результатів ефективності виконання  посадових 

обов’язків надають можливість визначити істинний професійний рівень 

працівника. Також слід зауважити, що яскравого виразу набуває виробнича 

функція під час використання випробування, стажування та щорічної оцінки 

державних службовців як легально визначених способів проведення оцінки 

професійного рівня працівників, оскільки під час використання будь-якого з 

перелічених способів оцінки працівників ефективність виконання 

працівниками покладених на них трудових функцій у поєднанні з іншими 

показниками є елементами, на основі яких роботодавець зобов’язаний 

формувати своє рішення про професійний рівень працівника.   
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6. Статусна. Дана функція інституту оцінки професійного рівня 

працівників передбачає створення для працівника можливостей для 

працевлаштування, кар’єрного просування та застосуванням до нього заходів 

заохочення.  С.М. Мартьянова зазначає, що сутність терміна «статус» для 

всіх суб’єктів тотожна й означає те, що властиво низці чи роду явищ, а саме 

міру свободи, певну можливість поведінки суб’єкта або соціальної групи, 

інакше кажучи, слово «статус» передбачає соціально-типові аспекти 

поведінки [51, с.33]. Таким чином, відрізнити статус одного працівника від 

іншого можливо через встановлення його місця в системі соціальних 

відносин шляхом з’ясування відповідної міри свободи, певної можливості 

поведінки, яка може змінюватися за рахунок прийняття працівника на 

роботу, просування по кар’єрній драбині чи застосування заходів заохочення. 

Тобто оцінка професійного рівня працівника, яка має вплив на динаміку 

трудових відносин шляхом просування в організаційній структурі 

підприємства, організації чи установи, що має вияв у підвищенні статусу 

людини як кадрового елемента, а такожу розширенні можливостей людини 

внаслідок збільшення винагороди, оскільки просування по кар’єрні драбині, 

як правило, є підставою для збільшення винагороди за виконувану роботу, а, 

як було вказановище, статус людини визначається через міру її свободи, яка, 

на нашу думку, залежить від її фінансової спроможності. 

7. Освітня. Стажування, кваліфікаційний іспит, атестація (у 

широкому розумінні) безпосередньо спрямовані на підвищення працівниками 

свого професійного рівня. Тому варто зазначити, що під час використання 

деяких способів оцінки професійного рівня працівників власник або сам 

працівник переслідує мету підвищення свого професійного рівня шляхом 

здобуття нових знань, вмінь та навичок, які ми відносимо до кваліфікаційних 

якостей працівника та які мають використовуватися під час визначення 

професійного рівня працівників. 

Таким чином, можна сказати, що при дослідженні будь-якої категорії 

права питання визначення функцій має важливе та першочергове значення. 
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Лише у випадку аналізу даної категорії можливо об’єктивно визначити 

наскільки дієвим є на практиці використання норм інституту оцінки 

професійного рівня працівників, оскільки будь-яке явище соціальної 

дійсності може реалізувати своє призначення лише у тому випадку, коли 

воно буде бездоганно функціонувати. Інституту оцінки професійного рівня 

працівників, окрім загальних функцій трудового права, притаманні 

спеціальні функції, які характеризують ефективність використання на 

практиці тих чи інших способів оцінки професійного рівня працівників з 

точки зору задоволенняними  потреб суспільства та визначення перспектив 

існування даного інституту у системі права в цілому. Інститут оцінки 

професійного рівня працівників оперує власними (спеціальними) функціями, 

які у своїй сукупності формують систему функцій, притаманних даному 

інституту; вони вказують на що спрямовані норми інституту оцінки 

професійного рівня працівників та у поєднанні створюють умови для 

досягнення цілей, які ставляться перед даним інститутом. 

Власні функціїінституту оцінки професійного рівня працівниківхоч і не 

мають формального закріплення у нормах трудового права, регулюють 

відносини даного інституту, а також визначають напрямки впливу на дані 

суспільні відносини, завдяки яким відбувається реалізація призначення 

інституту на практиці. 

До спеціальних функцій, які є основними для оцінки професійного 

рівня працівників,варто віднести такі: 1) економічну; 2) прогностичну; 3) 

виховну; 4) оціночну; 5) виробничу; 6) статусну, що забезпечує створення 

для працівника умов, за яких він має можливість покращити рівень свого 

визнання у суспільстві шляхом просування по кар’єрній драбині та, як 

наслідок, підвищити рівень благоустрою та визнання у суспільстві та серед 

колег; 7) освітню, що стимулює працівників до постійного вдосконалення 

своїх знань, вмінь та навичок; 8) інформаційну – результати будь-якої 

перевірки рівня професійних здібностей працівника носять інформаційний 

характер як для роботодавця, так і для працівника, що у першому випадку 



43 

надає можливість приймати ефективні адміністративно-управлінські 

рішення, у другому – дозволяє працівнику об’єктивно оцінювати свої 

можливості щодо реалізації права на працю та на просування по службі. 

Слід зазначити, що лише за умови комплексного функціонування слід 

говорити про ефективність використання на практиці норм трудового права, 

що покликані регулювати відносини, пов’язані з оцінкою професійного рівня 

працівників. 

 

 

1.3 Принципи оцінки професійного рівня працівників 

 

Досліджуючи питання правового регулювання професійного рівня 

працівників, необхідно чітко усвідомлювати зміст та природу приписів 

законодавця щодо порядку регулювання відносин стосовно оцінки 

професійного рівня, розуміти основні ідеї та спрямованість політики держави  

у питанні правового регулювання оцінки професійного рівня працівників у 

сфері трудових відносинах. Ці завдання виконують правові принципи, що 

містять узагальнену характеристику системи права або її окремих частин.  

Незважаючи на те, що проблема принципів права широко 

висвітлювалася на науковому рівні вченими як загальної теорії права, так  і 

трудового права, на даний час не існує єдності у розумінні цієї категорії. 

Навіть загальна теорія держави і права не просунулась істотно вперед у 

розробці проблеми принципів права, наприклад, у питанні про те, чи можуть 

принципи права слугувати джерелами права, наділені вони нормативністю чи 

їм властиве винятково констатуюче значення, принципи права і правові 

принципи – тотожні поняття чи ні? Тому ця категорія потребує однозначного 

визначення, оскільки принципи є визначальним орієнтиром усієї 

правотворчої, правозастосовної й правоохоронної діяльності державних 

органів. Принципи права забезпечують одноманітність у всій системі 
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юридичних норм, єдність правового регулювання суспільних відносин, 

атакож цементують усі компоненти юридичної надбудови [52, с. 27]. 

Дослідження, пов’язані з принципами права, розглядалися у працях 

таких відомих радянських та вітчизняних учених: М.Г. Александрова, А.М. 

Колодія, О.Я. Лаврів, М.І Іншина, І.С. Сахарук, О.В. Смирнова, А.Ю. 

Пашерстника,О.І. Процевського, С.М. Прилипка, В.І. Щербини, Л.С. Явича, 

О.М. Ярошенка та інших. 

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 тощо. 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, його установ та соціальних інститутів. Ці засади 

знаходять свій вираз насамперед у праві, а точніше  – в його принципах. 

У юридичній літературі існує велика різноманітність дефініцій поняття 

«принципи права». Так, одні вчені вважають, що принципи – це категорія 

об’єктивна, інші розглядають принципи як основні ідеї і навіть як поняття, 

що виражають сутність історичного типу держави [53, с.5-33].  

Наприклад, на думку О.В. Смирнова, під принципами права в найбільш 

загальному значенні потрібно розуміти «відправні», «наукові», «вихідні», 

«керівні» ідеї, які лежать в основі права, втілені в нормах права [53, с.8]. 

Тобто під принципами переважно розглядалися не правові, а політичні ідеї, 

які у радянський час спрямовували вектор діяльності законодавця та правової 

політики. 

Також слід відзначити існування різних точок зору в юридичній 

літературі щодо питання про співвідношення принципів права із 

правосвідомістю і нормами права, а також форми їхнього вираження 
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(фіксації) у праві. Одні вчені-юристи розрізняють: 1) «правові принципи» 

(принципи правосвідомості) і 2) «принципи права», які виражені, зафіксовані 

в нормах права і «не існують поза конкретними правовими нормами». 

Принципи правосвідомості завжди передують принципам права(ідеї 

свідомості, наукові висновки), що трансформуються в принципи права лише 

тоді, коли закріплюються в правовій нормі [54, с. 196-197]. Інші визнають 

тільки принципи права, зафіксовані в нормах права, і заперечують існування 

правових принципів поза нормами права [53, с. 14-15]. На нашу думку, 

правові принципи є відображенням об’єктивно існуючих відносин між 

людьми, продуктом людської свідомості, їх потрібно відрізняти від 

правосвідомості, що виражає оціночне міркування людей про 

загальнообов’язкові правила поведінки.  

Як зазначає М.Г. Александров,  основні принципи права становлять 

собою положення, що виражають загальну спрямованість і найбільш суттєві 

риси змісту правового впорядкування суспільних відносин [55, с.17]. Дещо 

схожої позиції дотримується А.Ю. Пашерстник, який стверджує, що 

принципи права – це завжди ідеї, які вже реалізовані у праві, це вид правових 

норм загального характеру [56, с.99]. Вагомий внесок у питання розуміння 

юридичної природи принципів зроблено видатним радянським вченим Л.С. 

Явичем. У своїх роботах науковець наголошує на тому, що принципи права 

пронизують всю юридичну форму суспільних відносин, висловлюючи в 

кінцевому рахунку основні звичаї існуючого ладу економічних відносин, 

базис даного суспільства. Принципи права слугують орієнтиром для 

правотворчої та правозастосовної діяльності державних органів. Їх 

дотримання забезпечує нормальний, однотипний розвиток та 

функціонування правової системи. Недотримання принципів, порушення їх 

законотворцями чи судом дестабілізують системи об’єктивного та 

суб’єктивного права, правопорядку та правовідносин, негативно впливають 

на стан правосвідомості, здатні порушити дієве правове регулювання 

відносин.  Саме принципи права служать критерієм законності і 
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правомірності дій громадян і посадових осіб, адміністративного апарату й 

органів юстиції і, за певних умов, мають велике значення для зростання 

правосвідомості населення [57, с. 149]. 

О.М. Ярошенко та С.М. Прилипко, розглядаючи питання принципів, 

роблять висновок, що принципи права є нічим іншим, як відправними ідеями 

існування права, які виражають найважливіші закономірності і підвалини 

даного 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 зміцнення певного суспільного ладу [58, c.39]. Таким чином, ми 

дійшли висновку, що під принципами оцінки професійного рівня як 

категоріями трудового права слід розуміти положення, які відображають 

загальну спрямованість норм трудового права щодо регулювання суспільних 

відносин з приводу оцінки професійного рівня працівників, відрізняються 

вищою імперативністю та розкривають основні ідеї оцінки професійного 

рівня працівників. Варто звернути увагу на позицію А.М. Колодія, який, 

розглядаючи питання принципів права, не залишив поза увагою та визначив 

такі найсуттєвіші ознаки принципів права: 1) регулятивність, суть 

якоїполягає в тому, що принципи, зафіксовані у праві, набувають значення 

загальних правил поведінки, що мають загальнообов’язковий, державно-

владний характер; 2) внутрішня єдність, що проглядається в їх системно-

структурній внутрішній збалансованості, несуперечливості, інтегрованості й 

водночас диференційованості на певні види; 3) об’єктивна зумовленість, під 

якою слід розуміти їх відповідність характеру суспільних відносин, 

економічним, політичним, ідеологічним процесам, що відбуваються в 

соціумі; 4) 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 

закріплення суспільних відносин, що й дає можливість розглянути їх з 

позиції певних ідей, керівних засад [59, с.136]. 
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О.В. Смирнов, досліджуючи питання принципів трудового права, 

наводить власну позицію щодо суттєвих ознак, які притаманні даній 

категорії: 

1) економіко-політична обумовленість, оскільки вони визначаються 

політикою держави, заснованою на пізнанні і застосуванні об’єктивних 

економічних законів; 

2) спільність змісту (принципи завжди виражають сутність не однієї, а 

багатьох груп норм права); 

3) цільова предметна визначеність, оскільки вони виражають сутність 

такої системи норм, яка як предмет регулювання має той чи інший вид 

суспільних відносин; 

4) державна нормативність, оскільки принципи права являють собою 

керівні ідеї, що закріплені в нормах права, встановлених чи санкціонованих 

державою, і які, володіючи загальністю і обов’язковістю, мають регулятивне 

значення;  

5) системність (тому що вони виражають сутність норм права у їх 

взаємозв’язку з іншими нормами в рамках певної системи права);  

6) цілеспрямованість, так як вони виражають сутність норм права не в 

статиці, а в динаміці у напрямку вирішення завдань, поставлених перед 

народом самим життям;  

7) стабільність, оскільки принципи права діють протягом певного 

тривалого періоду, що відображає якісний стан системи права, і за своєю 

природою не настільки мінливі, як норми права [60, с.24-25]. Як бачимо, 

позиції авторів, хоч і були сформовані у різні часові проміжки, однак їхня 

кінцева ідея має спільний знаменник, так як обидва вчених наголошують на 

тому, що принципи права є зафіксованими у нормах права, керівні ідеї, 

засади та положення, які відображають сутність політики держави відповідно 

до об’єктивно існуючої соціально-економічної ситуації, характеризуються 

внутрішньої системністю та стабільністю. 
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Як зазначає В.Н. Толкунова, значення основних принципів правового 

регулювання праці полягає в наступному: по-перше, відображаючи сутність 

всього трудового законодавства, вони відображають політику держави у 

сфері праці і допомагають зрозуміти сутність і зв’язок цього законодавства з 

економікою, політикою і мораллю суспільства і держави; по-друге, ці 

принципи визначають напрямки подальшого розвитку трудового 

законодавства, допомагають у правозастосуванні норм трудового права, 

особливо у випадках прогалин у законодавстві про працю; по-третє, 

принципи є одним з підстав об’єднання окремих норм трудового 

законодавства в систему даної галузі; по-четверте, вони визначають 

положення суб’єктів трудового права, їхні права і обов’язки [61, с.50]. 

Схожою є й позиція В.І. Щербини, який зазначає, що принципи трудового 

права дозволяють: 1) глибше зрозуміти зміст норм трудового права та його 

зв’язок з економікою і реальним життям; 2) визначити загальний напрямок і 

основні тенденції розвитку трудового законодавства України; 3) вирішувати 

суб’єктам правозастосування проблеми, які не врегульовані трудовим 

законодавством, а також правомірно застосовувати існуючі норми; г) чітко 

розуміти відмінність між такими категоріями як трудове право та трудове 

законодавство [50, с.50]. У будь-якому випадку запропонованівище 

визначення щодо призначення принципів трудового права не суперечать 

одне одному, а лише доповнюють та підкреслюють важливість існування 

принципів права та подальшого дослідження їхнього місця у системі 

трудового права. 

У теорії права існує певна дискусія щодо класифікації принципів, 

зокрема стосовно її критеріїв. М.М. Марченко пропонує розділяти принципи 

права в залежності від типу права та виділяє принципи, властиві 

рабовласницькому, феодальному, капіталістичному та соціалістичному  

праву, а також принципи, що притаманні праву, перехідному від одного типу 

права до іншого [62, с.23-24].  
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В.М. Семенов, розглядаючи питання принципів права, висловлює 

думку, що дану категорію права потрібно класифікувати в залежності від 

форми чи способу їх існування у праві, таким чином, науковець виділяє 

текстуальний та змістовний способи [63, с.28]. Схожої позиції дотримуються 

Р.З. Лівшиц та В.І. Нікітінський, які зазначають, що правові принципи, на 

відміну від принципів права, передують створенню системі принципів. 

Принцип права може бути закріплений у нормі двома способами: 

безпосередньо чи  опосередковано. Безпосереднє закріплення має місце в тих 

випадках, коли формулювання норми впроваджує визначений правовий 

принцип. До опосередкованих принципів слід відносити ті, які не знайшли 

свого прямого закріплення в конкретних нормах, але можуть бути виведені з 

їх змісту. Принципи, охоплюючи декілька галузей (міжгалузеві),  відіграють 

першочергове значення в створенні правових норм, їхньому розвитку та 

вдосконаленні, а принципи в межах одного інституту (внутрішньогалузеві) 

чи іншої сталої групи норм  в середині інституту (внутріінституційні) – 

важливі під час застосування і тлумачення норм, заповнення прогалин у 

законодавчій базі [64, с.31-39].Класичним для сьогодення є класифікація 

принципів права в залежності від сфери їх поширення. А.М. Колодій вважає, 

що будь-яка галузь права характеризується: 1) загальними для всіх галузей 

основними принципами права; 2) міжгалузевими принципами, які властиві 

двом і більше галузям; 3) галузевими принципами, що стосуються тільки 

однієї галузі права; 4) принципами структурного виду права, властивими 

відносно великим автономним групам галузей права (публічному і 

приватному, об’єктивному і суб’єктивному тощо). Внутрішня єдність і 

стабільність кожної галузі права, а звідси і права загалом, їх відокремлюючі 

властивості значною мірою залежать від притаманних їм принципів [65, 

с.114]. 

У своєму дисертаційному дослідженні ми підтримуємо позицію 

О.М. Ярошенка та С.М. Прилипка, якиі, у свою чергу, вважають, що 
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принципи права слід розділяти в залежності від сфери дії та пропонують 

наступну класифікацію: 

              – загальноправові – властиві усім 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, соціального 

партнерства, всебічного захисту материнства і дитинства, свободи створення 

та діяльності об’єднань громадян тощо (наприклад, принцип свободи праці, 

заборона використання примусової праці, принцип диспозитивності, 

принцип рівності громадян перед законом і судом та ін.); 

              – галузеві – ті, що 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 – ті, що відображають суть групи норм 

певного інституту цієї галузі права. 

Розглядаючи питання принципів правового регулювання оцінки 

професійного рівня працівників, неможливо залишити поза увагою позицію 

А.Е. Пашерстика, який стверджує про можливість визначення принципів, дія 

яких поширюється не на всю галузь права, а лише на окремі інститути [56,           

с.103], оскільки у своєму дослідженні ми притримуємося позиції стосовно 

того, що норми трудового законодавства, які регулюють порядок проведення 

випробування при прийнятті на роботу, атестації, конкурсного відбору, 

стажування, кваліфікаційного іспиту та інших способів оцінки професійного 

рівня працівників у своїй сукупності формують окремий інститут у системі 
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трудового права – «оцінка професійного рівня працівників», а важливість 

дослідження принципів даного інституту зазначалася ще у радянську добу, як 

було вище зазначено, саме внутрішньогалузеві чи внутрішньоінституційні 

принципи, відіграють важливе значення під час тлумачення та застосування 

на практиці норм права. Виходячи з вищезазначеного, зазначимо, що у 

контексті даного дослідження визначення принципів, які притаманні 

інституту оцінки професійного рівня працівників, є обов’язковим завданням.  

У наш час значна увага з боку науковців приділяється дослідженню 

принципів,притаманних таким категоріям, як випробуванню при прийнятті 

на роботу, атестації працівників, конкурсному відбору,  що, на нашу думку, в 

своїй сукупності має формувати надбудову, а саме інститут оцінки 

професійного рівня працівників, оскільки будь-яка з переліченихвище 

категорій трудового права має єдину спільну мету – визначення 

професійного рівня працівника. 

Н.О. Мельничук, розглядаючи питання правового регулювання 

випробування при прийнятті на роботу, прийшла до висновку, що 

випробуванню як категорії трудового права притаманні наступні принципи: 

а) свобода праці; б) свобода об’єднань працівників; в) недопущення 

дискримінації; г) строковість; д) наявність чітко визначеної мети; ж) 

нормативність; з) результативність. Також у своєму дисертаційному 

дослідженні науковець зазначає, що для інституту випробування важливе 

значення мають принципи кадрового менеджменту, а саме: 1) принцип 

ситуативності, що визначає відповідність посади та кандидата з урахуванням 

особливостей конкретної ситуації; 2) принцип поєднання молодих та 

досвідчених кадрів, що забезпечує наступність кадрової системи; 3) принцип 

компенсованості, що надає можливість врівноважити позитивні та негативні 

сторони працівників для створення працездатного колективу; 4) принцип 

динамізму, що забезпечує можливість поєднання стабільності трудового 

колективу і планомірно організованого руху кадрів [7, с. 193].    
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А.В. Биков,у свою чергу, заперечує вищезазначену думку 

Н.О. Мельничук та виступає з категоричною позицією щодо ототожнення 

принципів випробування як правової категорії з принципами кадрового 

менеджменту. На думку вченого, предметом кадрового менеджменту слід 

вважати управління кадрами – інноваціями в кадровій роботі, компетенціями, 

конфліктами, персоналом організації, його поведінкою, професійною 

орієнтацією, процесом вивільнення персоналу, його соціально-професійним 

просуванням, соціальною сферою, соціально-трудовими відносинами, 

стресами, трудовою адаптацією персоналу тощо. У той же час предметом 

науки трудового права є трудові  відносини й пов’язані з ними випробування. 

А тому, з позиції А.В. Бикова, для інституту випробування як категорії 

трудового права притаманними є наступні принципи: законність, 

добровільність, гласність, динамізм (строковість), поєднання інтересів 

роботодавця і працівника, визначеність вимог, що висуваються до працівника 

у процесі випробування, об’єктивність, всебічний захист прав і законних 

інтересів працюючих, презумпція відповідності працівника займаній посаді 

[66, с. 84]. Ми з даного питання притримуємося нейтральної позиції, оскільки 

вважаємо, що Н.О. Мельничук у межах проведеного дослідження не 

виходить за межі предмета трудового права, під яким слід розуміти, окрім 

трудових відносин, відносини, які пов’язані з трудовими: передують, 

супроводжують та випливають з трудових. Беззаперечним є факт, що 

питання правового регулювання випробування є предметом трудового права, 

але в той самий час, крім принципів трудового права, науковець наголошує 

на необхідності використання принципів кадрового менеджменту, 

використання яких на практиці дозволить покращити ефективність 

застосування випробування під час процедури добору кадрів.  

Достатньо уваги з боку науковців було приділено визначенню 

принципів, притаманних для атестації як категорії трудового права. Так, Н.С. 

Уржинська, досліджуючи дане питання, зазначає, що для атестації, як 

процедури, пов’язаної з визначенням професійного рівня працівників, 
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притаманні наступі принципи: активна участь громадськості, об’єктивність, 

доступність, своєчасність, єдність, гласність[67, с. 70]. 

В. Солянік, розглядаючи питання періодичної атестації спеціалістів, 

наголошує на необхідності прийняття єдиного нормативного акта, який би 

регламентував порядок проведення даного способу оцінки професійного 

рівня працівників та ґрунтувався на принципах: 1) циклічності; 2) суворої 

регулярності повторення атестації; 3) широкої гласності та проведення 

атестації спеціальними комісіями; 4) представництва громадських 

організацій та безпосередньої участь на засіданні комісії осіб, щодо яких 

проводиться атестація; 5) комплексного характеру перевірки та оцінки 

висновків атестаційної комісії щодо ділових якостей спеціалістів; 6) 

рекомендаційного характеру рішень комісії; 7) юридичних гарантій, 

пов’язаних з проведенням атестації [68, с. 15-19]. 

Л.І. Лазор до загальних принципів атестації працівників відносить: 1) 

періодичність;  2) гласність атестації й безпосередню участь у засіданні 

комісій  працівників, що атестуються; 3) об’єктивність і комплексність 

оцінки їх діяльності; 4) представництво громадських організацій; 5) 

юридичні гарантії, пов’язані з проведенням атестації; 6) законодавче 

окреслення кола осіб, які підлягають атестації; 7) уніфікацію правил атестації 

та їх диференціацію [69, c. 40]. 

На думку В.П. Кохан, яка  розглядає атестацію як підінститут у 

структурі інституту трудового договору, даній трудовій категорії права 

притаманні такі принципи: а) періодичність (регулярність) для працівника, б) 

гласність, в) об’єктивність і демократизм, г) законність, д) обов’язковість 

проходження атестації для працівника, який їй підлягає, е) визначеність 

вимог, що висуваються до працівника під час атестаційної процедури, є) їх 

диференціація, ж) дотримання особистих і колективних інтересів 

працівників, з) презумпція відповідності працівника займаній посаді  або 

виконуваній роботі [70, с. 138-139].Варто звернуту увагу на визначення 

принципів у нормативно-правових актах, які регулюють питання атестації 
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працівників. Закон України «Про професійний розвиток працівників», який 

займає центральне місце серед законодавчих актів, що регулюють процедуру 

проведення атестації, не містить прямого закріплення принципів проведення 

атестації, в той же час, аналізуючи його зміст, можна зробити висновок, що 

атестація працівників, відповідно до норм даного закону, побудована на 

таких принципах: законності; гласності; періодичності; диференціації вимог, 

які висуваються до працівника, що атестується; формування атестаційної 

комісії на основі кваліфікованих кадрів; рекомендаційного характеру рішень 

атестаційної комісії. 

Дещо інші принципи закріплює законодавець у підзаконних актах, які 

регулюють порядок проведення атестації для спеціальних категорій 

працівників. Так, наприклад, під час проведення атестації педагогічних 

працівників основними принципами, відповідно до п. 1.4 є: відкритість; 

колегіальність; гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного 

працівника; повнота, об’єктивність та системність оцінювання педагогічної 

діяльності працівника [71]. Інструкція про порядок проведення атестування 

поліцейських основними принципами визначає: відкритість, об’єктивність, 

колегіальність, гласність, законність; об’єктивність та комплексність у 

процесі оцінки інформації щодо працівника; гласність; залучення 

громадськості; обґрунтованість прийнятих рішень; забезпечення захисту прав 

працівників[72]. 

Досліджуючи інститут оцінки професійного рівня працівників, 

неможемо залишити поза увагою такий вид оцінки працівників як 

конкурсний відбір. Зазначена процедура визначення професійного рівня 

працівників переважно застосовується під час проведення процедури добору 

кадрів на державну службу, у приватному секторі дана процедура не знайшла 

свого практичного закріплення, хоча деякі роботодавці неформально 

притримується алгоритму проведення конкурсного відбору під час 

проведення процедури добору кадрів. С.М. Терницький, досліджуючи 

конкурс як спосіб добору кадрів на державну службу, під час якого 
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здійснюється оцінка професійного рівня осіб кандидатів, зазначає, що для 

даної процедури характерними є загальні принципи державної служби: 

служіння народу України; демократизм; законність; гуманізм; соціальна 

справедливість; пріоритет прав людини і громадянина; професіоналізм; 

компетентність; ініціативність; чесність; відданість справі; персональна 

відповідальність за виконання службових обов’язків і дисципліну; 

дотримання прав і законних інтересів громадян; органів місцевого й 

регіонального самоврядування, підприємств, установ та організацій, 

об’єднань громадян [73, с.13]. На нашу думку, дана позиція є хибною, 

оскільки ототожнення принципів державної служби та принципів 

конкурсного відбору не є припустимим, тому що конкурсний відбір – лише 

окремий елемент системи державної служби, про них потрібно говорити як 

про ціле і частину. Ми вважаємо, що конкурсному відбору притаманні 

загальні принципи державної служби, але в той же часйому притаманні 

власні принципи, які розкривають сутність існування.  Як зазначає В.Б. 

Авер’янов, під принципами державної служби потрібно розуміти 

основоположні ідеї та настанови, які виражають об’єктивні закономірності та 

визначають науково обґрунтовані напрями реалізації компетенцій, завдань і 

функцій державної служби, повноваження державних службовців [74, с.80]. 

На нашу думку, конкурсний відбір як спосіб заміщення посад, у свою чергу, 

має містити спеціальні принципи, які виокремлюють даний підінститут із 

сукупності положень інституту державної служби та  якнайширше здатні: 1) 

розкрити зміст норм щодо порядку проведення конкурсного відбору; 2) 

визначити державну політику у питанні кадрового забезпечення державних 

органів; 3) врегулювати проблемні моменти проведення конкурсного 

відбору, які не знайшли свого закріплення на законодавчому рівні. 

Так, досліджуючи конкурсний відбір як основний спосіб добору кадрів 

на державну службу, В.М. Зеленський зазначає, що конкурс, як спосіб 

заміщення посад, ґрунтується на загальних принципах трудового права, але, в 

свою чергу, до принципів конкурсного відбору також відносить: 
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демократизм та законність, гласність, рівність або рівноправність, рівний 

доступ на державну службу, об’єктивність і неупередженість, змагальність, 

професіоналізм та компетентність [75, с. 44]. Таким чином, автор наголошує 

увагу на тому, що така категорія як конкурс базується не лише на принципах, 

які прийнято вважати фундаментальними у трудовому праві, але й має власні 

внутрішньогалузеві принципи, що виокремлюють конкурсний відбір з-поміж 

інших суміжних категорій трудового права та розкривають керівні ідеї 

даного способу визначення професійного рівня працівника.Досліджуючи 

питання принципів оцінки професійного рівня, вважаємо,  що варто звернути 

увагу, які принципи виділяє законодавець під час проведення конкурсу, 

оскільки дана процедура є основним способом добору кадрів при вступі на 

державну службу, а механізм його проведення дозволяє здійснити ефективну 

оцінку професійного рівня працівників. Так, у ч.3 Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби,затвердженому Кабінетом 

Міністрів України від 25.03.2016 №246 зазначається, що конкурс має 

проводитися з дотриманням таких принципів: 1)забезпечення рівного 

доступу; 2) політичної неупередженості; 3) законності; 4) довіри суспільству; 

5) недискримінації; 6) прозорості; 7) доброчесності; 8) надійності та 

відповідності методів тестування; 9) узгодженості застосування методів 

тестування; 10) ефективного і справедливого процесу відбору [76]. У п. 1.5 

Порядку проведення відкритого конкурсного відбору для призначення на 

посади у Національному антикорупційному бюро України, затвердженому 

наказом Директора національного антикорупційного бюро України від 

31.05.2017 №123-О визначено, що конкурсний відбір  має проводитися з 

дотриманням наступних принципів: 1) рівних можливостей – у конкурсі 

може брати участь кожен громадянин України, який відповідає 

кваліфікаційним вимогам до кандидатів на вакантну посаду в Національному 

бюро та щодо якого не застосовуються заборони для призначення, визначені 

чинним законодавством; 2) прозорості – конкурс здійснюється відкрито, з 

обов’язковим інформуванням громадськості шляхом оприлюднення 
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інформації про оголошення конкурсу на 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; 3) 

об’єктивності 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 посадові обов’язки на посадах працівників Національного бюро 

[77].Таким чином, можемо зазначити, що інститут оцінки професійного 

рівня, який складається з окремих способів визначення професійного рівня 

працівників: випробування при прийнятті на роботу, стажування, атестації, 

конкурсного відбору, щорічної оцінки державних службовців –побудований 

не лише на загальних принципах теорії права та трудового права: законності, 

рівності, верховенстві права. Інституту оцінки професійного рівня як 

окремому структурному утворенню галузі трудового права притаманні власні 

принципи, які розкривають сутність та спрямованість норм даного інституту, 

до яких слід віднести наступні принципи: 

–  законності, що передбачає додержання норм законодавства під 

час проведення будь-якого способу оцінки професійного рівня, оскільки 

недотримання даного принципу знецінює значення будь-яких результатів, які 

отримані за допомогою того чи іншого способу оцінки професійного рівня 

працівників. Так, на практиці застосування ст.26 КЗпП до категорії осіб, 

визначених у ч.2 ст.27 КЗпП, робить таку факультативну умову трудового 

договору недійсною, оскільки застосування випробування для визначених 

категорій працівників є забороненим (незаконним), аналогічною є ситуація 

щодо  проведення атестації працівників, визначених ч.1 ст.12 Закону України 

«Про професійний розвиток працівників», результати такої перевірки не 

мають ніякої юридичної сили, оскільки проведення атестації даної категорії 

працівників є забороненим; 
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– гласності,  проведення оцінки професійного рівня працівників, що 

означає ознайомлення працівника чи особи-кандидатащодо оцінювання 

професійного рівня працівника у той чи інший спосіб та методики, за якою 

відбуватиметься дане оцінювання. Так, у процесі використання випробування 

при прийнятті на роботу як способу перевірки ділових якостей роботодавець 

зобов’язаний відобразити інформацію про встановлення випробувального 

строку у наказі про прийняття на роботу, що у подальшому є доказом про 

поінформованість працівника щодо встановлення додаткової умови 

трудового договору. У випадку проведення періодичної атестації працівників 

роботодавець перед проведенням атестації зобов’язаний: 1) донести до 

трудового колективу перелік осіб, які підлягають атестуванню; 2) надати 

можливість ознайомитися працівнику з характеристикою та іншими 

відомостями, які подаються атестаційній комісії; 3) ознайомити працівника з 

рішенням атестаційної комісії. Принцип гласності у процесі проведення 

конкурсного відбору як форми добору кадрів виражається у зобов’язанні 

органів, які організовують проведення конкурсу: 1) розмістити інформацію 

не пізніше, ніж встановлено законодавством, про проведення конкурсного 

відбору у засобах масової інформації; 2) повідомляти учасників конкурсного 

відбору про результати проходження кожного етапу конкурсного відбору; 3) 

оприлюднювати інформацію щодо результатів проведення конкурсного 

відбору.  

– об’єктивності, який полягає в тому, що під час оцінки професійного 

рівня працівників суб’єкт оцінювання має враховувати всі відомі факти, які 

впливають на прийняття кінцевого рішення щодо визначення професійного 

рівня працівника. Так, у процесі проведення атестації чи прийняття рішення 

про успішність проходження випробувального строку при прийнятті на 

роботу, суб’єкт оцінки має враховувати об’єктивні показники праці, які 

характеризують особу працівника та ефективність виконання ним своїх 

посадових обов’язків, до яких можна віднести: характеристику особи 

працівника, атестаційний лист, відомості про підвищення кваліфікації, звіт 
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виконаних завдань та інші документи, які в повній мірі відображають 

ефективність виконання працівником трудових обов’язків визначених у 

трудовому договорі та посадовій інструкції; 

– визначеності вимог, який передбачає встановлення максимально 

конкретизованого списку критеріїв, за якими здійснюється оцінка 

професійного рівня працівника. Ю.Н. Полєтаєв зазначає, що принцип 

визначеності є нічим іншим як те, що працівнику заздалегідь мають бути 

відомі питання, на які він повинен чітко та повно надати відповідь. Зміст 

таких питань має бути актуальним для даного працівника і відповідати його 

трудовій функції [78, с.75-84].Ми не погоджуємося з позицією науковця, 

оскільки поінформованість працівника чи кандидата на посаду про чіткий 

перелік питань, на які він має заздалегідь підготувати відповіді, 

унеможливлює отримання об’єктивної інформації про істинний професійний 

рівень працівника, оскільки  роботодавець, оцінюючи професійний рівень 

працівника чи особи-кандидата за заздалегідь визначеними питаннями, з 

великою вірогідністю може зіштовхнутися з неповнотою знань у відповідній 

галузі опонента, яка обмежується лише встановленим переліком питань. На 

нашу думку, під визначеністю вимог слід розуміти те, що до працівника чи 

особи-кандидата можуть ставитися питання, які безпосередньо стосуються 

галузі, у якій він попередньо виконував трудові обов’язки та які відносяться 

до його трудової функції чи,у випадку проведення конкурсного відбору, 

співбесіди, тестування, питання, які ставляться особам-кандидатам, мають 

стосуватися безпосередньо вакантної посади, на яку вони претендують; 

– поєднання інтересів сторін трудових відносин, оцінка професійного 

рівня працівників – це сукупність адміністративно-управлінських способів 

з’ясуванняякісних та кількісних характеристик працівника, які визначають 

його здатність до ефективного виконання трудових обов’язків. Результати 

оцінки професійного рівня працівників мають важливе значення, з одного 

боку,   для роботодавця, що виражається в зацікавленості щодо проведення 

якісного добору кадрів, ефективного та раціонального використання 
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трудових ресурсів, підвищення продуктивності праці, з іншого  – для 

працівника, оскільки отримання ним позитивної оцінки є передумовою для 

задоволення його потреб у:1 ) самовизнанні; 3) просуванні по кар’єрній 

службі, як правили за результати атестації, щорічного оцінювання державних 

службовців, стажування є підставою для просування найбільш компетентних 

працівників по кар’єрній слубі; 2) результати оцінки професійного рівня 

мають вплив і на матеріальне становище працівника, оскільки за 

результатами атестації та щорічної оцінки до працівників можуть 

застосовуватися заходи заохочення, також слід зауважити, що просування по 

кар’єрній службі як правило передбачає збільшення матеріального 

забезпечення працівника. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. На основі здійсненого аналізу нормативно-правових актів та 

доктринальних позицій науковців визначено, що «професійний рівень 

працівника – це сукупність якісних та кількісних показників праці, які 

відображають здібності працівника до ефективного виконання професійних 

обов’язків». Під час визначення професійного рівня працівників необхідно 

усвідомлювати важливість визначення об’єкта оцінки, під яким, на нашу 

думку, слід розуміти сукупність кількісних та якісних показників працівника, 

що надають об’єктивну інформацію для прийняття рішення про можливість 

успішного виконання працівником професійних обов’язків. Елементами 

професійного рівня працівника є: кваліфікаційні якості; ділові якості; 

психофізіологічні якості; особистісні якості; морально-етичні якості; стаж 

роботи; результати виконуваної роботи. 

2. Під оцінкою професійного рівня працівників слід розуміти 

передбачений законодавством правовий інструмент визначення професійного 

рівня працівника на будь-якому етапі існування трудових відносин, на основі 
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яких роботодавець має можливість прийняття у подальшому організаційно-

управлінські рішення щодо підвищення ефективності використання трудових 

ресурсів. Результати оцінки професійного рівня працівників, як правило, 

мають рекомендаційний характер, але у той самий час на їх основі можуть 

прийматися рішення, які впливають на динаміку трудових відносин, оскільки 

є підставою для виникнення трудових відносин, зміни істотних умов 

трудового договору та їх припинення. 

3. Визначено, що для норм трудового права, які регулюють 

відносини з приводу оцінки професійного рівня працівників, є притаманним 

дотримання не лише загальних принципів, але і спеціальних, дотримання 

яких у процесі оцінки професійного рівня працівників створює передумови 

для ефективного функціонування норм трудового законодавства, підвищення 

рівня правової свідомості суб’єктів даних відносин та, як наслідок, 

уникнення конфліктних ситуацію між сторонами трудових відносин у 

процесі оцінки професійного рівня працівників. До загальноправових слід 

віднести принципи законності, гласності, рівності та об’єктивності. 

Спеціальними принципами, які характерні для оцінки професійного рівня 

працівників, є принципи безпосередньої участі, визначеності вимог, 

поєднання інтересів сторін трудових відносин. 

4. Здійснюючи дослідження сутності норм трудового 

законодавства, що регулюють відносини з приводу оцінки професійного 

рівня працівників, ми дійшли висновку, що для даної сукупності норм 

характерним є наявність специфічних функцій, які визначають спрямованість 

напрямків впливу даних норм та розкривають їх сутність. До функцій, 

характерним для відносин з приводу оцінки професійного рівня працівників, 

належать: 1) виробнича – норми інституту спрямовані на визначення 

найбільш компетентних працівників, одним з показників, який характеризує 

успішність виконання працівником своїх професійних обов’язків, є 

результати виконаної роботи; 2) прогностична – завдяки отриманій 

інформації роботодавець має можливість: а) прогнозувати політику роботи з 
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кадрами; б) планувати шляхи підвищення масштабів виробництва; 3) виховна 

– стимулює працівника до сумлінного виконання трудових обов’язків, що 

передбачає дотримання високих морально-етичних правил, оскільки для 

деяких категорій працівників наявність даних якостей –обов’язковий елемент 

їх професійного рівня; 4) оціночна – норми трудового права, які регулюють 

порядок оцінки професійного рівня, спрямовані на визначення рівня 

професійної компетентності працівника з метою встановлення відповідності 

чи невідповідності виконуваній роботі чи посаді, на яку він претендує; 5) 

статусна – передбачає, що норми інституту оцінки професійного рівня 

працівників мають безпосередній вплив на рівень свободи людини, через яку 

визначається її статус у суспільстві; 6) інформаційна – завдяки оцінці 

професійного рівня у роботодавця виникає можливість отримати об’єктивну 

інформацію про стан професійної компетентності трудових ресурсів, які 

задіяні на виробництві чи бажають працевлаштуватися; 7) освітня – норми 

даного інституту спонукають працівників до систематичного підвищення 

своїх знань, умінь та навичок. 

 



63 

 

РОЗДІЛ 2 

КОМПАРАТИВІСТСЬКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНКИ 

ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ПРАЦІВНИКІВ 

 

2.1 Історичний генезисправового регулювання оцінки 

професійного рівня працівника 

 

Ґрунтовне дослідження питання правового регулювання оцінки 

професійного рівня працівників неможливо уявити без здійснення аналізу 

передумов становлення, розвитку та перспектив існування у майбутньому 

інституту оцінки професійного рівня працівників, оскільки вивчення 

історичного аспекту становлення інституту оцінки професійного рівня 

працівників надає можливість: 1) визначити передумови виникнення норм 

права, які покликані регулювати суспільні відносини з приводу оцінки 

професійного рівня працівників; 2) зрозуміти  та сформувати враження щодо 

активності впливу політики держави на подальший розвиток та 

реформування норм щодо оцінки професійного рівня працівників, яким 

чином відбувається регулювання процедури оцінки професійного рівня за 

різних систем державного управління, від царської Росії та аж до 

теперішнього часу; 3) визначити, яким чином впливає система ринкової 

економіки на політику держави щодо питання вирішення проблеми 

формування трудового потенціалу країни шляхом оцінки професійного рівня 

працівників. А тому ми вважаємо, що результати історичного дослідження 

надають змогу сформувати уявлення про процес становлення та розвитку 

інституту оцінки професійного рівня працівника, дослідити погляди 

науковців на питання регулювання відносин щодо процедури оцінки 

професійного рівня працівників на різних історичних етапах, вивчити стан 

розвитку законодавчої бази, яка покликана вирішувати дане питання. Лише у 

випадку використання історичного методу  дослідження даного питання 
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можна вести мову про повноту результатів проведеного дослідження. 

Вітчизняне трудове законодавство формувалося не на пустому місці. Воно 

базувалося на досвіді провідних країн світу та царської Росії [79, с.170-175].  

 Дослідження хронології розвитку законодавства про працю, а саме 

відносин щодо визначення професійного рівня працівників, вважаємо за 

доцільне здійснювати у проміжку часу з початку ХІХ ст., коли більша 

частина сучасної території України знаходилася у складі Російської імперії, 

оскільки саме в даний період починає активно формуватися фабричне 

законодавство, яке у подальшому слугувало підґрунтям для виникнення 

трудового законодавства та права зокрема.  Перші законодавчі акти, які були 

покликані регулювати трудові відносини на території Російської імперії,  

з’являються далеко пізніше від провідних індустріальних країн Європи, 

оскільки рівень промислового розвитку у Російській імперії значно відставав 

від таких країн, як Франція, Англія та Нідерланди, а тому і підстав для 

виникнення фабричного законодавства(трудового законодавства) не 

існувало. Підтвердженням цьому є низка законодавчих актів, які регулювали 

відносини між власниками фабрик та найманими працівниками. Першим 

нормативно-правовим актом, який безпосередньо регулював трудові 

відносини в сфері праці, є «Положение об отношениях между хозяевами 

фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими в оные по найму», 

прийняте 24 травня 1835 року, яке закріплювало право за будь-яким 

підданим, котрий отримав від керівництва чи свого власника узаконений 

паспорт чи білет, можливість найматися на фабричні роботи. Даним 

положенням регулювалися особливості прийняття на роботу, порядок 

укладення трудової угоди, особливості оплати праці, підстави звільнення 

працівників за ініціативи власника, тривалість та умови дії трудового 

договору, також роботодавець зобов’язувався видавати правила 

внутрішнього трудового розпорядку [80]. У свою чергу, перші нормативно-

правові акти, які регулювали питання визначення професійного рівня 

працівників, слід віднести до більш раннього періоду. Так, 08 червня 1764 
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року був прийнятий наказ «О произвождении кандидатов, обучившихся 

медицине, в доктора сего факультета по собственным медицинской коллегии 

екзаменам», у якому зазначалося, що кожний, хто навчався медицині, мав 

обов’язково складати іспит, за результатами якого отримував патент та 

можливість займатися медичною діяльністю.  Пізніше Олександр І видав 

наказ «О производстве в ученые степени на основании Положения, у сего 

прилагаемого» від 20 січня 1819 року, яким визначався чіткий перелік 

наукових ступенів(студент, кандидат, магістр, доктор), регламентувався 

порядок складання іспитів та визначалися вимоги, яким має відповідати 

рівень знань особи для отримання того чи іншого вченого звання[81].  Дані 

положення, на нашу думку, необхідно вважати першими спробами 

регламентувати порядок визначення кваліфікації, метою якого було 

сформувати практику, відповідно до якої зайняття тієї чи іншої посади 

обумовлювалося наявністю відповідного рівня знань, котрий визначався 

складанням іспиту, що за своєю формою та змістом нагадує сучасну 

процедуру атестації, а тому слід вважати, що зазначені нормативно-правові 

акти були покликані регламентувати процедуру оцінки професійного рівня 

працівників. 

 Важливе значення для розвитку відносин з приводу оцінки 

професійного рівня працівників  має  «Свод устава о службе по определению 

правительства» від 1833 року, в якому йдеться  про те, що оцінка якостей 

службовців повинна відбуватися не лише за особовими справами, а й за 

результатами їх практичної діяльності «Все вообще начальство и места 

должны всемерно стараться о замещении подведомственных им должностей 

людьми достойными и способными; почему при удостоении кого-либо к 

открывшейся вакансии, если он прежде уже состоял в службе, обязаны не 

только рассматривать послужной его список, но и стараться удостовериться в 

поведении его и радении при исправлении прежней должности, дабы тем 

основательнее можно было заключить способности его к занятию нового 

места». Також даний правовий акт забороняв просування по службі близьких 
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осіб, а у випадку зловживання своїм становищем та просування по службі 

осіб всупереч положенням, які визначали порядок призначення на посаду, 

встановлювалася відповідальність, згідно з якою «если кто по дружбе или из 

подарков поместит или представит на вакансию недостойного или 

неспособного, а достойного и способного донесением обойдет, то таковый, 

несмотря и в лица, яко неверный слуга отрешается от места и предается 

суду» [82]. Таким чином, можна говорити, що метою прийняття даного 

документа є не лише вирішення проблеми якісного комплектування органів 

державної служби, а й те, що влада зіштовхується з актуальністю вирішення 

проблеми щодо зловживання правами вповноважених осіб під час 

просування по службі. 

Інструкція для чинів Київської розшукної поліції,  окрім визначення 

якостей (винахідливість, кмітливість, холоднокровність, рішучість, знання 

міста Києва, його передмість і місцевих умов, вміння читати і тямущо писати 

по-російськи, бути кріпкої статури, мати гарний зір і слух, дотримуватися 

тверезого способу життя і мати бездоганно чесну поведінку), якими мала 

володіти особа, що виявила бажання вступити на службу, містила й інші 

значущі вимоги. Претенденти щонайбільше місяць проходили випробування 

і у випадку придатності зараховувалися до штату відділення. Не приймалися 

на службу особи, які володіли торговельними або промисловими закладами 

чи мали родичів, що займалися «злочинним промислом» [83, c.98]. Метою 

випробування було визначення можливості ефективного та якісного 

виконання працівниками розшукової поліції своїх посадових обов’язків, а 

порядок його проведення був формалізований та обов’язковий до виконання 

під час працевлаштування в поліцію. Таким чином, можна говорити про те, 

що ще з часів Російської імперії випробування при прийнятті на роботу 

застосовувалося як спосіб перевірки наявності професійно важливих якостей 

працівника, а від результатів його проходження залежала подальша доля 

трудових відносин. 
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 У результаті Жовтневого перевороту та приходу до влади більшовиків 

одним із важливих питань стала кодифікація законодавчої бази та трудового 

законодавства зокрема. Підставами прийняття першого Трудового кодексу 

СРСР  слід вважати: по-перше, накопичення великого обсягу законодавчих 

актів, які регулювали трудові відносини, по-друге, даний кодекс мав 

визначати політику правлячої партії у сфері трудових відносин та впровадити 

трудову повинність, яка дозволяла швидкими темпами  розбудовувати 

економіку держави. З метою вирішення даного питання за проектом, 

розробленим Народним комісаріатом ВСРПС, у грудні 1918 року було 

прийнято Кодекс законів про працю РСФРР, затверджений постановою 

ВЦВК від 10 грудня 1918 року, який відповідно до договору про військово-

політичний союз від 27 січня 1920 року поширював свою дію і на територію 

України. Даний кодекс складався із 137 статей, об’єднаних у дев’ять розділів: 

1) про трудову повиннiсть; 2) право на застосування працi; 3) порядок 

надання працi; 4) про попереднє випробування; 5) про переведення та 

звільнення працюючих; 6) про винагороду за працю; 7) про робочий час; 8) 

про забезпечення належної продуктивностi працi; 9) про охорону працi. 

Також текст Кодексу містив додатки про: а) порядок встановлення 

непрацездатності; видачу допомоги працюючим під час їх хвороби; б) 

безробiтних i порядок видачi їм допомоги, порядок ведення трудових 

книжок; в) про щотижневий вiдпочинок у вихiднi днi [84]. Відповідно до 

теми нашого дисертаційного дослідження ми вважаємо, що варто зосередити 

увагу на 4 розділі, який регламентує порядок проведення попереднього 

випробування, оскільки зі змісту Кодексу законів про працю бачимо, що 

лише даний розділ містив норми, які були спрямовані на врегулювання 

відносин з приводу визначення оцінки професійного рівня працівників. Так, 

відповідно до ст. 32 вищезазначеного Закону, при тривалому характері робіт 

кінцевому прийняттю на роботу передує випробування не більше 6-ти днів 

для робітників, а в радянських установах – двотижневе для некваліфікованих 

і менш відповідальних видів праці і місячне – для кваліфікованих і 
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відповідальних. По закінченню попереднього випробування відбувалося або 

остаточне прийняття працюючого на роботу, або його відрахування з 

виплатою винагороди за час випробування. Також варто відзначити, що до 

спливу строку попереднього випробування працюючий вважається 

безробітним та за ним зберігається встановлена у відділі розподілу робочої 

сили черга, він негайно мав бути повідомлений про прийняття чи 

неприйняття  на роботу. 

 Працюючий, не прийнятий на роботу за результатами попереднього 

випробування, має право оскаржити рішення адміністрації у професійному 

союзі, членом якого він є, котрийу випадку обґрунтованості вимог здійснює 

переговори з роботодавцем щодо задоволення вимог даної особи. Коли ж не 

було досягнуто позитивного результату під час проведення переговорів, 

справа передавалася до відділу праці, який є кінцевою інстанцією у 

вирішенні даного спору. 

 У разі необґрунтованого визнання працюючого таким, що не пройшов 

попереднього випробування, відділ праці має можливість зобов’язати надати 

працюючому роботу та виплатити винагороду за тарифом за весь час з 

моменту позбавлення роботи до моменту надання роботи на підставі 

постанови відділу праці. 

 У той же час важливого значення для правового регулювання оцінки 

професійного рівня працівників має Декрет Ради Народних Комісарів РСФРР 

від 01.10.1918 року «О некоторых изменениях в составе и устройстве 

государственных учених и высших учебных заведений Российской 

республіки», в ст. 5 якого зазначалося, що ті професори та викладачі вищих 

учбових закладів, що існували до 25 жовтня 1917 року, які на 01 жовтня 1918 

року мають десятирічний стаж викладацької діяльності, враховуючи роботу у 

вищих учбових закладах, де вони перебували у званні професора чи 

викладача, чи яким у згадані строки виповниться 15 років учено-учбової 

служби взагалі, як штатної, так і позаштатної у вищих учбових закладах, 

вибувають із складу професорів чи викладачів відповідного учбового закладу 
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з 01 січня 1919 року та можуть бути обрані на звільнену ними кафедру лише 

за всеросійським конкурсом[85].   Під конкурсом слід розуміти (лат.–збіг, 

зіткнення, сутичка) змагання, яке має на меті виявлення кращих з учасників 

(кандидатів, здобувачів, претендентів) [86, с.378]. Тому можна сказати, що в 

даний період спостерігається спроба підвищити професійний рівень 

працівників науково-педагогічної сфери шляхом запровадження конкурсу як 

способу заміщення вакантних посад. 

 З прийняттям Декрету РНК РСФРР «Загальні положення про тариф» 

(правила про умови найму та оплати праці робітників та службовців всіх 

підприємств, установ та господарств РСФРР) від 17 липня 1920 року питання 

правового регулювання випробування вирішувалося наступним чином: у 

випадку тривалого характеру роботи,остаточному прийняттю на роботу 

передує випробування протягом не більше 6-ти днів для працівників та двох 

тижнів– для осіб конторської та розумової праці. Для особливо 

відповідальних і кваліфікованих видів розумової і конторської праці час 

випробування може бути збільшено до одного місяця. Випробування 

встановлюється місцевою розціночною комісією та має бути якомога 

ближчим до того характеру роботи, на яку запрошена випробувана особа. 

Матеріалом для випробування може бути виконання поточної роботи. У 

залежності від результатів випробування приймається рішення про остаточне 

прийняття особи на роботу або його відрахування. У випадку відрахування 

особи за результатами випробування, з ним здійснюється розрахунок за час 

випробування відповідно до тарифної ставки, до якої він був віднесений 

місцевою розціночною комісією під час прийняття на випробування[87]. 

 1922 року у зв’язку з переходом до НЕПу було прийнято рішення про 

прийняття нового КЗпП, який мав якнайкраще відображати спрямованість 

політики правлячої партії у сфері трудових правовідносин. Даний 

нормативно-правовий, як і КЗпП 1918 року, встановлював лише один спосіб 

визначення професійного рівня працівників – випробування, порядок 

проведення якого був закріплений у 5 розділі. Варто відзначити, що питанню 
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атестації та конкурсному відбору як правовим способам визначення 

професійного рівня працівників увага на рівні центрального закону про 

працю не приділялася. У той же час у 12 розділі прийнятого Кодексу 

регламентовано порядок проведення навчання на виробництві. Так, ст. 121 

встановлює, що учнями вважаються особи, які перебувають у школах 

навчання, учбових бригадах і майстернях, а також ті, що перебувають на 

індивідуальному навчанні в процесі виробництва під керівництвом 

кваліфікованого працівника. Строк учнівського договору встановлюється 

Народним комісаріатом праці та не може перевищувати 4-х років. Під час 

проходження навчання учні не повинні відволікатися на роботу, яка не 

відноситься до вивчення їхньої спеціальності. Після закінчення 

установленого строку навчання тій чи іншій спеціальності дана особа 

підлягає випробуванню. Також особа, яка проходить навчання, має право 

пройти випробування до закінчення строку навчання [88]. Дані норми 

свідчать про спрямованість РСФРР на формування висококваліфікованих 

працівників, що дозволило б у більш короткі строки створити потужний 

кадровий ресурс, за допомогою якого підвищення економічних показників 

держави мало б відбуватися більш швидкими темпами. На нашу думку, 

учнівські відносини, які регламентовані у 12 розділі КЗпП 1922 року, є 

достатньо схожими на процедуру стажування. Стажування  (франц. stage, 

первісно – період формування, від пізньолат. stagium – перебування) –форма 

навчання, що передбачає набуття практичного досвіду та навичок студентами 

(слухачами), вперше прийнятими на роботу працівниками і претендентами на 

більш кваліфіковану роботу (вищу посаду), перевірку їх професійного рівня і 

ділових якостей, а також підвищення кваліфікації [86, с.237]. Головною 

метою встановлення учнівських відносин, як і стажування, є підвищення 

професійного рівня працівників. Але варто відзначити, що, в свою чергу, на 

відміну від сучасного стажування, учнівські відносини існували поза межею 

трудових відносин. Як зазначає О.С. Пашков, вступ на навчання не 

породжував трудових відносин, праця працюючих не мала самостійного 
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значення і виступала лише як частина учбових правовідносин [89, с.124-125]. 

Підтвердженням цього є положення ст. 126 КЗпП 1922 року, яке 

встановлювало, що після проходження навчання особа має проходити 

випробування, яке передуєостаточному прийняттю на роботу. 

 Аналогічно з попередньо діючим законом про працю, прийнятим 1919 

року, новий Кодекс законів про працю не містив жодних норм щодо 

правового регулювання атестації працівників. У той же час ст. 47 КЗпП 

передбачала окрему підставу для розірвання трудового строкового та 

безстрокового договору, якою було звільнення у зв’язку з виявленням 

непридатності найманого до роботи, хоча вона не містила жодних пояснень, 

яким чином встановлюється невідповідність працівника. Також даним 

нормативно-правовим актом жодним чином не впорядковано питання 

правового регулювання конкурсного відбору, хоча окремі нормативно-

правові акти передбачали конкурс як підставу виникнення трудових 

правовідносин. На нашу думку, це пов’язано з тим, що, по-перше, атестація 

як ефективний спосіб визначення професійного рівня працівників завдяки 

перевірці результатів успішності виконання ними своїх трудових обов’язків 

не мала такого масштабного характеру застосування на практиці як у 

теперішній час, а використовувалася лише для визначених категорій осіб; по-

друге, у даний період ринок праці не був спроможним забезпечити 

достатньою кількістю кваліфікованих працівників, а тому впровадження 

конкурсу як способу заміщення вакантних посад не знайшло широкого 

застосування на практиці і, як наслідок, закріплення на рівні основного 

закону про працю. 

 20 жовтня 1930 року Народний комісаріат просвіти РСФРР прийняв 

інструкцію, яка передбачала новий порядок проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад професорів. Відповідно до її змісту конкурс 

оголошувався директором вищого учбового закладу, а строк його проведення 

не міг перевищувати одного місяця. Також для вирішення питання щодо 

проходження конкурсу особами кандидатів створювалася відповідна 
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експертна комісія під керівництвом директора вищого учбового закладу. 

Остаточне затвердження на посаді професора здійснювалося Народним 

комісаріатом просвіти [90, c.47].  

 Питання розвитку та впровадження конкурсу як ефективного способу 

підбору кваліфікованих та заміщення вакантних посад переважно 

відбувалося лише з метою правового регулювання трудових відносин 

працівників науково-педагогічної сфери, про що свідчить прийняття 

значного обсягу підзаконних актів, які регулювали порядок проведення 

конкурсу для даної категорії працівників. 

 З 1960 року заміщення штатних посад творчих працівників 

відбувається на основі проведення конкурсу. Так, з метою подальшого 

підвищення художнього рівня радянського мистецтва, вдосконалення 

майстерності творчих працівників театрів та художніх колективів, 

просування молодих талановитих кадрів було прийнято постанову «Про 

введення конкурсного порядку підбору творчих працівників в театрах та 

художніх колективах» Радою Міністрів СРСР від 30.12.1959 № 1431 [91]. На 

виконання до даної Постанови наказом Міністерства культури СРСР від 

20.02.1960 року № 102 затверджено Положення про порядок проведення 

конкурсів на заміщення штатних посад творчих працівників у театрах та 

художніх колективах [92]. Так, у п. 1 вищезгаданого Положення зазначалося, 

що за конкурсом періодично заміщуються посади артистів, режисерів, 

диригентів, балетмейстерів, хормейстерів та художників у театрах, 

ансамблях, оркестрах, хорах, філармоніях та інших концертних організаціях. 

Відповідно до даного Положення конкурси провадяться, як правило, в кінці 

театрального чи концертного сезону за необхідністю не частіше одного разу 

на рік, конкурс на зайняття вакантної посади може проводитися у будь-який 

час. Перелік та кількість посад, які заміщуються за черговим конкурсом, 

визначається директором, але кількість місць не може перевищувати 20% 

творчого складу. Артисти, режисери та інші творчі працівники, направлені до 

відповідних організацій після закінчення спеціальних учбових закладів, 
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повинні прийматися на роботу поза конкурсом, і лише після спливу трьох 

років на цих працівників поширюється загальне положення про конкурс. 

Творчі працівники, на місця яких оголошено конкурс, попереджаються про 

це за 2 місяці та мають право брати участь у ньому. До участі у конкурсі 

допускаються професіональні творчі працівники, які мають спеціальну освіту 

чи необхідний стаж роботи. Оголошення про конкурс та строки його 

проведення публікується за один місяць до початку проведення конкурсу в 

засобах масової інформації. Також, відповідно до пункту 7 даного 

Положення, конкурс не призначається на місця: 1) які обіймають вагітні 

жінки та одинокі матері, що мають дітей віком до трьох років; 2) які 

займають особи, відряджені на курси підвищення кваліфікації чи 

перебувають у спеціальних відрядженнях, до повернення їх на попереднє 

місце роботи; 3) які обіймають творчі працівники, якщо їм до отримання 

права на пенсію за віком чи за стажем роботи залишається один рік чи 

менше. З метою визначення переможців конкурсного відбору директором 

утворюється підготовча конкурсна комісія з числа творчих працівників під 

головуванням художнього керівника. Особи, які беруть участь у конкурсі, не 

можуть бути членами підготовчої комісії. Після ознайомлення з 

професійними якостями кандидата на вакантну посаду шляхом таємного 

голосування обирається особа, яка найбільше відповідає творчим вимогам 

відповідного колективу. Творчі працівники, штатні посади яких заміщені за 

конкурсом, звільняються з роботи в даному колективі або, у випадку їх згоди, 

переводяться на вакантне місце, яке не потребує проведення конкурсу. Таким 

чином, можна сказати, що існуючий у той час конкурс є доволі схожим з 

процедурою атестації, оскільки його результати впливають на подальшу 

долю трудових відносин не лише кандидата на посаду, а й працівника, який 

перебуває у трудових відносинах, але на його посаду оголошено конкурс. На 

нашу думку, дана модель проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад призводила до того, що працівник завжди перебував у психологічному 

напруженні, оскільки навіть належне та сумлінне виконання своїх 
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професійних обов’язків не виключало можливості розірвання трудових 

відносин у зв’язку з обранням більш кваліфікованого працівника. 

 Також з метою покращення процедури добору кадрів у науково-

педагогічній сфері 27.09.1968 року Призидіумом Верховної Ради Союзу 

СРСР було видано наказ «Об испытании при приеме на работу работников 

научно-исследовательских, проектных, проектно-конструкторских, 

технологических организаций и научно- исследовательских подразделений 

высших учебных заведений». У даному наказі зазначалося, що під час 

прийняття на роботу в науково-дослідницькі, проектні, проектно-

конструкторські, технологічні організації міністерств, державних комітетів та 

відомств, а також науково-дослідницьких підрозділів вищих учбових 

закладів працівників, які підлягають атестації, остаточному прийняттю на 

роботу може передувати випробування строком до 3 місяців, а в окремих 

випадках, за рішенням адміністрації, погодженому з відповідним 

профспілковим комітетом, строком до 6 місяців [93].  

 Слід звернуту увагу на Положення про порядок проведення атестації 

працівників науково-дослідницьких, проектних, конструкторських, проектно-

конструкторських, технологічних організацій і науково-дослідницьких 

підрозділів вищих учбових закладів від 05.05.1969 [94], яке регламентує 

порядок проведення атестації з метою найбільш раціонального використання 

спеціалістів та підвищення їх відповідальності за техніко-економічний рівень 

науково-дослідницьких, проектних та конструкторських робіт. Завданням 

атестації передбачалося визначення ділових якостей працівників з метою 

встановлення їх відповідності займаній посаді. У вказаному Положенні, 

зокрема, зазначалось, що атестація виступає періодичним способом 

перевірки працівників, яка здійснюється один раз на три роки, винятком є 

проведення позачергової атестації, яке ініціюється керівником організації у 

випадку, коли працівник не зарекомендував себе на роботі з позитивної 

сторони. Черговій атестації не підлягають: особи, які пропрацювали на 

займаній посаді менше одного року; молоді спеціалісти в період строку 
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обов’язкової роботи за призначенням після закінчення учбового закладу; 

вагітні жінки та жінки, які мають дітей у віці до одного року. Також атестації 

не підлягають наукові співробітники,  які займають відповідні посади за 

конкурсом, працівники  адміністративно-управлінського та молодшого 

обслуговуючого персоналу. З метою проведення чергової атестації керівник 

організації відповідним наказом призначає атестаційну комісію, яка 

складається з висококваліфікованих наукових працівників та спеціалістів 

даної організації. Оцінка працівника відбувається з урахуванням  конкретних 

умов та вимог, які ставляться до нього під час перебування на посаді. 

Атестаційною комісією беруться до уваги характеристика особи, яка підлягає 

атестації, та  її власний виступ щодо якості виконуваної роботи. На основі 

отриманих даних атестаційна комісія шляхом проведення таємного 

голосування приймає рішення про відповідність займаній посаді чи 

невідповідністьзайманій посаді. Керуючись результатами атестації, керівник 

приймає рішення про заохочення працівників у зв’язку з досягнутими 

успіхами у роботі або, у відповідних випадках,про пониження на посаді за 

погодженням з працівником чи про його звільнення з роботи у строк, який не 

перевищує двох місяців з дня проведення атестації. У випадку спливу 

двомісячного строку з дня проведення атестації, пониження працівника на 

посаді чи його звільнення за результатами даної атестації не допускається.    

 Важливим моментом розвитку правового регулювання трудових 

відносин у радянський період є прийняття КЗпП від 10 грудня 1971 року, 

оскільки, на відміну від попередньо діючого КЗпП 1922 року, у ньому були 

передбачені зміни щодо порядку проведення випробування при прийнятті на 

роботу. Так, у ст. 21 Кодексу зазначалося, що при укладанні трудового 

договору може бути обумовлено згодою сторін випробування з метою 

перевірки відповідності працівника чи службовця роботі, яка йому 

доручається. Умова про випробування повинна бути зазначена в 

наказі(розпорядженні) про прийняття на роботу. У період 

випробування на працівників та службовців повністю поширюється 
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законодавство про працю. Таким чином, на відміну від попередньо діючого 

Кодексу, по-перше, випробування при прийнятті на роботу встановлюється 

за згодою сторін; по-друге, умова про встановлення випробування має 

відображатися в наказі або розпорядженні про прийняття на роботу; по-третє, 

визначається мета встановлення випробування – перевірка відповідності 

працівника роботі, яка йому доручається; по-четверте, визначається, що під 

час проходження випробування на працівника повністю поширюється 

законодавство про працю. Таким чином, прийнятий Кодекс 1971 року значно 

розширив права працівників під час проходження процедури випробування 

при прийнятті на роботу івона набула ознак, які притаманні їй і на 

сьогоднішній час. 

Варто відзначити, що даним Кодексом вперше було передбачено 

категорії осіб, для яких випробування при прийнятті на роботу не 

встановлюється. До них належали: особи, які не досягли вісімнадцяти років; 

молоді робітники після закінчення професійно-технічних учбових закладів; 

молоді спеціалісти після закінчення вищих та середніх спеціальних учбових 

закладів; інваліди Великої Вітчизняної війни, направлені на роботу за 

рахунок броні; особи, прийняті на роботу в іншу місцевість або переведені на 

інше підприємство;  інші особи, передбачені законодавством. 

Висновком про успішність проходження випробування слугувало 

подальше продовження трудових відносин з роботодавцем, у випадку ж 

встановлення невідповідності, звільнення працівника відбувається за 

відповідним рішення адміністрації підприємства, установи чи організації та 

не потребує узгодження з профспілковою організацією. За цих обставин не 

виплачується також вихідна допомога. 

Щодо питання строків під час встановлення випробування, варто 

зазначити, що порівняно з КЗпП 1922 року, прийнятий Кодекс суттєво не 

відрізнявся. Так, відповідно до ст.22 строк випробування, якщо інше не 

встановлено законодавством, не міг перевищувати одного тижня для 

працівників, двох тижнів для службовців, окрім відповідальних працівників, 
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та одного місяця для відповідальних працівників. У строк випробування не 

зараховувався період тимчасової непрацездатності та інші періоди, коли 

працівник був  відсутній на роботі у зв’язку з поважними обставинами. На 

нашу думку, це свідчить про прогресивний розвиток норм трудового 

законодавства про працю, беручи до уваги ту обставину, що випробування 

має на меті встановлення відповідності працівника запропонованій роботі, 

яку можна визначити лише під час безпосереднього виконання ним своїх 

трудових обов’язків.  У подальшому питання тривалості проходження 

випробування були переглянуті відповідно до указів Президії Верховної Ради 

СРСР від 04 лютого 1988 року «Про внесення до законодавства Союзу РСР 

про працю змін і доповнень, пов’язаних з перебудовою управління 

економікою» [95] і від 29 березня 1988 року «Про внесення змін і доповнень 

до деяких законодавчих актів СРСР про працю» [96]. Президія Верховної 

Ради Української РСР 27 травня 1988 року [97] постановила: «Строк 

випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено 

законодавством Союзу РСР і Української РСР, не повинен перевищувати 3-х 

місяців, а в окремих випадках (за погодженням з відповідним комітетом 

профспілки) – 6-ти місяців, якщо працівник у період випробування був 

відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших 

поважних причин, цей строк може бути продовжено на відповідну кількість 

днів, протягом яких він був відсутній».  

Проте поза змістом Кодексу, як і раніше, залишається процедура 

конкурсного відбору та атестації працівників. Дані питання, як і за дії 

попередніх кодексів, вирішується шляхом видання підзаконних актів, які 

регулюють порядок проведення зазначених процедур, лише для відповідних 

галузей народного господарства. 

 Важливе значення для регулювання трудових відносин має постанова 

Ради Міністрів СРСР від 26.07.1973 №531 «Про запровадження атестації 

керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів 

підприємств та організацій промисловості, будівництва, сільського 
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господарства, транспорту та зв’язку» та Положення про порядок проведення 

атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів 

підприємств та організацій промисловості, будівництва, сільського 

господарства, транспорту і зв’язку від 05.10.1973 № 420/267, затверджене 

постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з науки і техніки та 

Державного комітету з питань праці та заробітної плати. Прийняття даної 

Постанови переслідувало  мету щодо підвищення ефективності праці та 

відповідальності працівників сфер народного господарства, на які вона 

поширюється, оскільки ефективність розбудови держави неможливо 

здійснити шляхом без впровадження новітніх технологій сфери науки. 

Важливим є й процес практичної реалізації розробок науки і техніки, який 

неможливо організувати без постійного контролю ефективності виконання 

працівниками своїх професійних обов’язків. Положення від 05.10.1973 

регламентувало порядок проведення атестації відповідних категорій 

працівників та визначало, що атестація проводиться періодично, один раз на 

три-п’ять років, з метою найбільш раціонального використання спеціалістів, 

підвищення ефективності їх праці та відповідальності за доручену справу, 

має сприяти подальшому покращенню добору та вихованню кадрів, 

підвищенню їх ділової кваліфікації та ідейно-політичного рівня. Черговій 

атестації не підлягають: 1) особи, які пропрацювали на займані посаді менше 

одного року; 2) молоді спеціалісти в період строку обов’язкової праці за 

призначенням після закінчення учбового закладу; 3) вагітні жінки та жінки, 

які мають дітей у віці до одного року.  На кожного працівника, який підлягає 

атестації складається характеристика, в якій зазначаються відомості про 

успішність виконання ним своїх професійних обов’язків, дотримання 

дисципліни та участь у громадській діяльності, що передається в атестаційну 

комісію, яка формується з висококваліфікованих  спеціалістів. За 

результатами проведеної атестації, шляхом відкритого голосування комісія 

надає одну з наступних оцінок: 1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає 

займаній посаді за умови покращення роботи та виконання рекомендацій 
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комісії з повторною атестацією через рік; 3) не відповідає займаній посаді. У 

двомісячний строк на основі рекомендацій атестаційної комісії керівник 

підприємства, організації, установи має право перевестипрацівника на іншу 

роботу,а якщо це неможливо – звільнити його відповідно до законодавства. 

Варто зазначити, що дане Положення після розпаду СРСР не втратило 

чинності на території України і стало частиною законодавства відповідно до  

постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території 

України окремих актів законодавства СРСР» від 12 вересня 1991 року. 

 Із здобуттям Україною статусу суверенної держави відбувається значне 

реформування законодавчої бази, оскільки перехід до умов ринкової 

економіки вимагає її вдосконалення, трансформування до сучасних умов. 

 Варто зазначити, що на сьогоднішній день діє прийнятий ще  1971 року 

КЗпП, який, хоча і зазнав значних змін з метою пристосування до сучасних 

соціально-економічних потреб держави, але питання правового регулювання 

оцінки професійного рівня працівників залишається і наразінедостатньо 

врегульованим. Дана позиція обумовлюється тим, що до сьогоднішнього часу 

законодавець залишає поза межами основного закону про працю питання 

правового регулювання атестації, конкурсного відбору та стажування, що, на 

нашу думку, в сучасних умовах ринку праці є неприпустимим. 

 Важливим моментом розвитку українського законодавства є 

приділення уваги з боку держави питанню формування органів державної 

влади на основі висококваліфікованих працівників, що стало підґрунтям для 

вдосконалення системи добору та управління кадрами. З цією метою було 

прийнято Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993, який 

передбачає, що прийняття на державну службу на посади третьої-сьомої 

категорії здійснюється на конкурсній основі, що в подальшому слугувало 

зразком для запровадження конкурсу як основної форми добору кадрів й у 

інші органи державної влади. 

 Ми погоджуємося з думкою К.Ю. Мельника, який зазначає, що  

конкурс – це змагання, яке проводиться з дотриманням певного порядку у 



80 

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 [98, с.236], і вважаємо, що лише 

за умови використання конкурсу як основної форми добору кадрів та 

результатів його проведення можливе формування якісного штату органів 

державної влади, які ефективно будуть виконувати покладені на них 

обов’язки. 

 Визнання конкурсу основною формою добору кадрів на державну 

службу слугувало передумовою прийняття значної кількості нормативно-

правових актів, які регламентують порядок проведення конкурсного відбору 

на ті чи інші посади. З одного боку, це є позитивним показником розвитку 

трудових відносин, оскільки свідчить про поширення практики проведення 

конкурсу, з іншого – достатньо великий об’єм підзаконних актів, які не 

мають єдності, є підставою для порушення норм трудового законодавства, 

так як відсутній єдиний порядок проведення конкурсного відбору, який мав 

би впорядкувати процедуру проведення конкурсу та закріпити основні 

принципи, що притаманні даному способу оцінки професійного рівня 

кандидатів на посаду. Вирішення цього питання можливе шляхом включення 

в зміст основного закону про працю головних положень щодо стадій та 

порядку проведення конкурсу. 

 Достатнього поширення на практиці зазнає процедура атестування 

працівників, оскільки метою застосування даного способу є не лише 

встановлення відповідності чи невідповідності працівника. Завдяки атестації 

роботодавець має можливість здійснювати ефективне використання трудових 

ресурсів шляхом прийняття управлінських рішень щодо раціональності 

використання кадрів. Позитивним моментом сучасного законодавства у 

питанні правового регулювання атестації є прийняття Закону України «Про 

професійний розвиток працівників» 12.01.2012 № 4312-VI, який встановлює 

загальний порядок проведення атестації працівників. У той же час практика 

застосування атестації зіткнулася з проблемою співставлення норм 
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загального та спеціального законодавства,  до якого слід віднести порядки та 

положення про проведення атестації спеціальних категорій працівників 

(поліції, державних службовців, лікарів, науково-педагогічних працівників та 

інших), про що свідчить достатньо великий обсяг судових позовів щодо 

законності порядку проведення атестації та наслідків, які вона має на 

подальше існування трудових відносин. 

 Також варто відзначити, що в даний час доволі актуальним є питання 

застосування поліграфу під час працевлаштування, про що свідчить проект 

Закону України «Про захист прав осіб, які проходять опитування 

(дослідження) на поліграфі» від 17.02.2016 №4094. Практика використання 

поліграфу в Україні під час роботи з кадрами започаткувалася на початку 

двотисячних років під час здійснення добору кадрів до органів внутрішніх 

справ, про що свідчить  Інструкція щодо застосування комп’ютерних 

поліграфів у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України, 

затверджена наказом МВС України від 28.07.2004 №842. На сьогоднішній 

день існує близько десяти нормативно-правових актів, які регулюють 

порядок використання поліграфу під час здійснення добору кадрів чи їхнього 

подальшого просування по службі. У той же час, серед  науковців немає 

узгодженої позиції щодо доцільності використання поліграфу. Ми, в свою 

чергу, дотримуємося позиції, що поліграф може використовуватися як 

додатковий спосіб перевірки інформації про особу  кандидата, якамає бути 

обов’язково доведеною за допомогою інших джерел доказування. 

 Таким чином, можна зробити висновок, що становлення інституту 

оцінки професійного рівня на території сучасної України відбувається понад 

200 років. На нашу думку, генезис правового регулювання оцінки 

професійного рівня працівників складається з таких періодів: 

I – зародження окремих правових способів спрямованих на 

визначення професійного рівня працівників (до 1917 року), який слід 

охарактеризувати як добу зародження перших царських указів щодо правого 

регулювання порядку проходження служби у царській армії. Пізніше, у 
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зв’язку з розвитком промислового виробництва, під тиском суспільства 

видаються укази не лише щодо порядку організації суспільних відносин у 

сфері праці, а й документи владного характеру, метою яких є визначення 

професійного рівня працівників; 

II – становлення правового регулювання оцінки професійного рівня 

працівників(з 1917 року по 1971 рік). Характеризуючи законодавчу базу, яка 

діяла в даний період, перш за все слід зазначити, що з приходом до влади  

партії більшовиків у 1917 році головним завданням діючої влади було 

якнайшвидше здійснення розбудови економіки держави, яка, по-перше,була 

дестабілізована  внаслідок Першої світової війни, по-друге, практично 

зруйнована в ході революції, більшовицького перевороту та громадянської 

війни й іноземної інтервенції. Тому з метою вирішення даних проблем  

партією більшовиків було прийнято рішення про прийняття єдиного 

кодифікованого акта у сфері регулювання найманої праці та закріплення в 

ньому головної ідеї партії у сфері праці – трудової повинності. Слід 

зазначити, що в даний часовий проміжок було прийнято 2 КЗпП (КЗпП 1918 

року та КЗпП 1922 року) та велику кількість постанов і декретів центральних 

органів влади щодо регулювання відносин у сфері праці. Що стосується 

питання правового регулювання оцінки професійного рівня працівників, то 

слід зазначити, що діючі кодекси того часу містили норми щодо регулювання 

випробування при прийнятті на роботу та учнівських відносин на 

виробництві, які, на нашу думку, є доволі схожими на сучасний процес 

стажування. Щодо атестації та конкурсного відбору, які є досить 

поширеними в сучасному законодавстві, слід сказати, що правове 

регулювання цих двох способів визначення професійного рівня працівників 

відбувається поза межами основного закону про працю. Практика такого 

регулювання відносин пояснюється тим, що дані способи оцінки спочатку 

застосовувалися для виключних категорій працівників та доволі довгий час 

не мали широкого застосування на практиці, оскільки брак кваліфікованих 
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кадрів на ринку праці не дозволяв доцільно використовувати дані правові 

конструкції; 

III - подальший розвиток правового регулювання оцінки 

професійного рівня працівників (з 1971 року до 1991 року). Слід зазначити, 

що поступовий розвиток  суспільної свідомості та науки трудового права 

вимагав перегляду поглядів органів державної влади на процес правового 

регулювання праці в державі, що призвело до прийняття у 1971 році третього 

КЗпП, який, хоч і не відповідає сучасним економічним реаліям, попри 

численні зміни, але лишається діючим і у наш час. Слід відзначити, що, як і у 

попередні періоди, основний закон про працю регулює лише порядок 

проведення випробування при прийнятті на роботу, яке трансформувалося зі 

способу оцінки професійного рівня працівників, який передує укладенню 

трудових відносин, у спосіб, який знаходиться на межі відносин, що 

передують укладанню трудових відносин та безпосередніх відносин у 

процесі праці. Також слід зазначити, що Кодекс у редакції 1971 року вперше 

визначив категорії осіб, які звільнялися від застосування до них норм щодо 

випробування при прийнятті на роботу, але вони під натиском соціальних 

чинників зазнавали постійного редагування. Варто звернути увагу на те, що 

наразі відбувається активне розроблення нормативно-правових актів 

стосовно правового регулювання проведення атестації та конкурсного 

відбору. Але аналогічно з попереднім періодом дані способи оцінки 

професійного рівня працівників хоч і набувають більш масштабного 

практичного застосування, але здійснюються лише по відношенню до деяких 

категорій працівників; 

IV - правове регулювання оцінки професійного рівня працівників у 

роки незалежності(з 1991 до сьогодення). Він характеризується зміною 

поглядів на порядок правового регулювання трудових відносин як у сфері 

відносин щодо оцінки професійного рівня працівників, так і загалом. Слід 

відзначити практику широкого впровадження конкурсного відбору як 

основної форми добору кадрів на державну службу, нових форм оцінки 
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професійного рівня працівників, зокрема таких як щорічна оцінка державних 

службовців, перевірка на поліграфі, сертифікування тощо. Атестація 

працівників як спосіб періодичної оцінки професійного рівня працівників з 

метою визначення їх відповідності займаній посаді чи виконуваній роботі 

набуває нового значення, оскільки відповідно до Закону України «Про 

професійний розвиток працівників» відбувається трансформування атестації 

з процедури, яка застосовується до осіб з спеціальною трудовою 

правоздатністю, у процедуру, яка може бути застосована до будь-якої 

категорії працівників. 

 

 

2.2 Зарубіжний досвід правового регулювання оцінки професійного 

рівня працівників 

 

В умовах зростання глобалізаційних процесів світового суспільства 

важливим завданням на етапі реформування трудового законодавства 

України є дослідження досвіду правового регулювання трудових відносин у 

зарубіжних країнах, а в контексті даної наукової праці – саме досвіду 

правового регулювання оцінки професійного рівня працівників. 

Будь-яка правова держава світу вважає своїм завданням створення 

гідних умов існування для своїх громадян. Трудове право як галузь права має 

містити ефективні правові конструкції, за допомогою яких суб’єкти трудових 

відносин дістають змогу задовольняти свої трудові права. При цьому варто 

брати до уваги те, що будь-яка сторона трудових відносин має діаметрально 

протилежні інтереси під час виникнення правовідносин. Так, працівник 

бажає отримати роботу з метою задоволення своїх матеріальних та духовних 

інтересів, оскільки, як зазначають західні науковці, у будь-якого працівника, 

окрім потреби у заробітній платі, під час існування трудових відносин 

можуть мати місце потреби у просуванні по кар’єрній драбині, але не тільки з 

метою покращення свого матеріального стану, а й з метою визнання у 
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суспільстві. Роботодавець, у свою чергу, має на меті залучення у свій штат 

працівників з високими діловими, моральними якостями для досягнення 

цілей, які поставлені перед підприємством, установою, організацією. 

 Розглядаючи дане питання, варто враховувати той факт, що після 

розпаду Радянського Союзу більшість пострадянських країн прийняли нові 

трудові кодекси, які відповідають сучасним потребам, що виникають у 

суспільстві під час існування трудових відносин, що, на нашу думку є 

необхідним для країни, яка вважає своїм завданням створювати належні 

умови існування для своїх громадян, а тим більше бажає вступити до 

Європейського Союзу. 

 У зв’язку з цим, ми пропонуємо, розглянути зарубіжний досвід 

правового регулювання трудових відносин, а саме питання правового 

регулювання оцінки професійного рівня працівників. Оскільки успішне 

існування будь-якої держави у сучасних умовах неможливо уявити без 

ефективного використання трудових ресурсів, вивчення зарубіжного досвіду 

щодо практики правового регулювання оцінки професійного рівня 

працівників дозволить здійснити порівняльно-правову характеристику стану 

українського законодавства та законодавства інших держав, виявити 

прогресивні шляхи вдосконалення діючого законодавства. 

Питання правового регулювання оцінки професійного рівня 

працівників  у Республіці Білорусь вирішується за дещо схожою 

конструкцією, яка існує в Україні. Так, у Трудовому кодексі Республіки 

Білорусь законодавець виокремлює тільки випробування при прийнятті на 

роботу. У ст. 28 ТК Республіки Білорусь з метою перевірки відповідності 

працівника дорученій йому роботі трудовий договір за домовленістю сторін 

може бути укладений з умовою попереднього випробування, за виключенням 

передбачених законодавством випадків. 

Попереднє випробування під час укладення трудового договору не 

застосовується до: 1) працівників, які не досягли вісімнадцяти років; 2) 

молодих працівників (службовців) після закінчення закладів, які 
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забезпечують отримання професійно-технічної освіти; 3) молодих фахівців 

після закінчення закладів, які забезпечують отримання середньо-спеціальної 

чи вищої освіти; 4) інвалідів; 5) тимчасових та сезонних працівників; 6) 

працівників, які переводяться на роботу в іншу місцевість чи до іншого 

працедавця; 7)працівників, які приймаються на роботу за результатами 

конкурсу; 8) в інших випадках, передбачених законодавством[99]. 

Питання щодо визначення професійного рівня працівників за 

допомогою інших способів винесені за межі змісту ТК Республіки Білорусь. 

Важливого значення у питанні правового регулювання оцінки професійного 

рівня відіграє Закон РБ «Про державну службу в Республіці Білорусь» від 

14.06.2003 №204-3, який визначає, що  підставою вступу на державну службу 

може слугувати конкурс, проведення якого організовується кадровою 

службою відповідного державного органу, та знаходить своє закріплення на 

рівні спеціального законодавства чи підзаконних актів. Серед сукупності 

нормативно-правових актів, які регулюють порядок проведення процедури 

оцінки професійного рівня працівників, слід відзначити уже згаданий Закон 

Республіки Білорусь «Про державну службу в Республіці Білорусь» від 

14.06.2003 №204-3, який регулює порядок проведення атестації, конкурсного 

відбору та випробування при прийнятті на роботу [100]. Варто акцентувати 

увагу на тому, що одним з основоположних принципів, на яких побудовано 

державну службу в Республіки Білорусь, є професіоналізм та компетентність 

державних службовців. З метою підвищення ефективності роботи з кадрами, 

покращення системи обліку, добору, підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації керівних кадрів та їх розстановки, відповідно до ч. 1 

ст. 8 вищезазначеного Закону, створюється кадровий реєстр, у якому 

містяться інформаційні дані про кандидатів на державну службу. Однією з 

можливостей реалізації права на працю в органах державної служби є вступ 

на службу за результатами конкурсного відбору. За законодавством 

Республіки Білорусь конкурсний відбір може бути закритим, він проводиться 

серед осіб, які перебувають у кадровому резерві, та відкритий, участь у якому 
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мають право брати будь-які особи, які відповідають встановленим 

кваліфікаційним вимогам. Відкритий конкурс проводиться після 

опублікування про його проведення в офіційних засобах масової інформації 

[100]. Порядок проведення конкурсу визначається відповідними 

положеннями, які затверджуються органами державної влади Республіки 

Білорусь. Важливе значення у процесі правового регулювання оцінки 

професійного рівня має положення ст. 36 Закону, у якому зазначено, що з 

метою надання об’єктивної оцінки державних службовців, їх практичної 

діяльності, рівня професійних знань, правової культури та службових 

перспектив проводиться атестація,  яка  покликана виконувати зазначені 

завдання. Також під час вступу на державну службу може застосовуватися 

попереднє випробування, яке відповідно до ст. 29 вищезазначеного Закону 

встановлюється за погодженням сторін на строк від трьох до шести місяців. 

До  строку попереднього випробування не включається період тимчасової 

непрацездатності працівника та інший час, протягом якого державний 

службовець був відсутній на службі. Попереднє випробування не 

застосовується при вступі на державну службу шляхом затвердження, 

обрання чи за конкурсом. 

Відповідно до ч.3 ст. 36 Закону Республіки Білорусь «Про державну 

службу в Республіці Білорусь» атестація державних службовців проводиться 

періодично кожні три роки. Від атестації звільняються: 1)особи, які 

пропрацювали менше одного року на займаній посаді; 2) жінки, які 

знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 

трьохрічного віку, вони підлягають атестації не раніше ніж через рік після 

виходу на роботу; 3) вагітні жінки. Проведення атестації здійснюється 

атестаційною комісією, яка формується з висококваліфікованих працівників. 

Атестація проводиться в присутності працівника, що атестується, за її 

результатами приймається рішення про: 1) відповідність працівника займаній 

посаді; 2) неповну відповідність займаній посаді з відстрочкою атестації на 

один рік при умові виконання рекомендацій атестаційної комісії; 3) 
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невідповідність займаній посаді. Рішення атестаційної комісії має 

рекомендаційний характер та передається керівнику державного органу не 

пізніше ніж у п’ятиденний строк після закінчення атестаційної перевірки. 

Дещо ширше питання регулювання оцінки професійного рівня 

працівників висвітлено у Законі про працю Латвійської Республіки. Так, у ст. 

33 даного Закону законодавець закріплює порядок проведення робочого 

інтерв’ю (співбесіди) – підготовленого усного чи письмового опитування з 

метою оцінки відповідності претендента. У робочому інтерв’ю є 

неприпустимими питання роботодавця, які не пов’язані з виконанням роботи 

чи з відповідністю кандидата цій роботі, а також питання, які безпосередньо 

чи завуальовано є дискримінуючими, а саме: 1) про вагітність, окрім 

випадків, коли передбачену роботу неможливо виконувати під час вагітності; 

2) про сімейний стан чи шлюб; 3) про попереднє засудження, за 

виключенням випадків, коли це може мати істотне значення по відношенню 

до виконуваної роботи; 4) про релігійні погляди чи перебування у будь-якій 

релігійній конфесії; 5) про перебування у будь-якій політичній партії, 

профспілці працівників чи іншій громадській організації; 6) про національне 

чи етнічне походження [101].  

Також у ст. 46 Закону про працю Латвійської Республіки зазначено, що 

під час укладання трудового договору може бути встановлена перевірка для 

визначення відповідності працівника виконуваній роботі. Якщо призначення 

перевірки не обумовлювалося при укладанні трудового договору, він 

вважається укладеним без перевірки. Випробування при прийнятті на роботу 

не встановлюється для осіб, які не досягли 18 років. Строк перевірки не може 

перевищувати 3-х місяців, у нього не включається час, протягом якого 

працівник не виконував зазначену роботу з поважних причин. Під час 

тривання іспитового строку роботодавець та працівник мають право 

розірвати трудову угоду, попередивши про це за три дні до її розірвання. 

Роботодавець під час розірвання трудового договору впродовж іспитового 

строку не зобов’язаний повідомляти підстави такого звільнення. У випадку, 
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коли обумовлений строк закінчився, а працівник продовжує виконувати 

передбачену роботу, він визнається таким, що витримав перевірку. Якщо 

роботодавцем порушено законодавство під час звільнення працівника, який 

проходить випробування, останній має право звернутися до суду у місячний 

строк з дня отримання повідомлення. Варто відзначити, що окремою статтею 

Трудового кодексу Латвійської Республіки передбачено право роботодавця 

витребувати у кандидата інформацію про стан здоров’я, який має надати 

довідку від лікаря про можливість виконання майбутньої роботи. Дана норма 

не є новою для українського трудового права, оскільки у ч.2 ст.24 діючого 

КЗпП України зазначається, що працівник у визначених законодавством 

випадках зобов’язаний подати документи про стан здоров’я. Але, на відміну 

від латвійського законодавства, положення ст.24 КЗпП України щодо 

обов’язкового надання документів про здоров’я має відсильний характер, 

дана норма може застосовуватися лише для окремих категорій працівників. 

Також слід звернути увагу на те, що витрати, пов’язані з проходженням 

медичного обстеження, покладаються на роботодавця, за виключенням 

випадків, коли під час співбесіди особа-кандидат надала завідомо неправдиву 

інформацію. 

Закон Латвійської Республіки «Про державну цивільну службу» є 

центральним нормативно-правовим актом, оскільки регулює порядок вступу 

на цивільну (державну)службу. Даний Закон передбачає: 1) обов’язкові 

вимоги до кандидатів, які претендують на посади цивільних службовців; 2) 

регламентацію порядку проведення добору кадрів на цивільну службу, їх 

просування по кар’єрній службі та звільнення з неї. На нашу думку, 

реалізація ефективної роботи з кадрами, яка відповідно до законодавства про 

державну службу є пріоритетним завданням, неможливо уявити без 

існування комплексу способів щодо оцінки професійного рівня працівників, а 

тому їх закріплення у даному Законі є виправданим та доцільним. 

Відповідно до вищезазначеного Закону особа, яка бажає вступити на 

державну службу, має відповідати наступним вимогам: 1) бути 
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громадянином Республіки Латвія; 2) добре володіти латвійською мовою; 3) 

мати вищу освіту; не бути такою, що досягла пенсійного віку; 4) не мати 

судимості за умисний злочин, бути реабілітованою чи такою, що очікує на 

покарання; 5) не бути звільненою з посади цивільного службовця за 

кримінальний злочин; 6) не бути визнаною недієздатною відповідно до 

чинного законодавства; 7)не бути особою, яка перебувала на службі 

секретних, розвідувальних або контррозвідувальних служб СРСР, 

Латвійської РСР та інших країн; 8) не є і не була членом організацій, які 

заборонені судом чи законом; 9) не є родичем керівника установи чи 

безпосереднього керівника, окрім випадку, коли на дану посаду не може бути 

призначена інша особа. Особи несуть відповідальність за правдивість 

інформації, яку вони подали під час проходження конкурсу [102]. 

За латвійським законодавством, конкурс може бути відкритий або 

закритий. Закритий конкурс проводиться лише у визначених законодавством 

випадках. Наприклад, коли керівник у порядку просування по державній 

службі підвищує особу, яка вже перебуває на службі або в інтересах держави 

здійснюється переведення. Інформація про проведення відкритого конкурсу 

має бути доведена широкому колу осіб шляхом опублікування відповідного 

оголошення в офіційній газеті «Латвійський вісник». Таке оголошення має 

містити інформацію про: 1) вимоги згідно з посадовою інструкції вакантної 

посади; 2) строк та місце подання заяви. Строк подання заяви не може бути 

меншим, ніж 10 днів та не більшим 20 днів. З метою оцінки осіб кандидатів, 

які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі, створюється 

оціночна комісія. Оцінка особи-кандидата відбувається шляхом встановлення 

його відповідності вимогам, викладеним у посадовій інструкції щодо 

вакантної посади. За результатами проведеної оцінки, оціночна комісія може 

обрати одного або декілька осіб, які за своїм професійним рівнем 

відповідають встановленим вимогам для вакантної посади цивільного 

службовця та рекомендує їх органу, який ініціював проведення конкурсного 

відбору. Керівник установи, який наділений повноваженнями приймати на 
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цивільну службу, на основі рекомендації оціночної комісії приймає рішення 

про прийняття на посаду. У випадку, якщо декілька осіб кандидатів набрали 

рівну кількість балів, перевага надається тим особам, які були звільненні з 

цивільної служби внаслідок ліквідації відповідного державного органу чи 

посади. Кандидат має право бути повідомленим про рішення оціночної 

комісії та про рішення щодо призначення на посаду цивільного службовця. У 

випадку незгоди з рішенням оціночної комісії чи керівника інституції, який 

приймає рішення про прийняття на цивільну службу, кандидат має право 

подати у семиденний  строк апеляцію на рішення керівника відповідної 

інституції. Відповідно до ст.10 Закону Латвійської Республіки «Про 

державну цивільну службу» повторний конкурс оголошується у тих 

випадках, коли: 1) жоден кандидат не подав заявку на участь у конкурсі; 

2) відповідно до рішення оціночної комісії професійна кваліфікація 

кандидата не відповідає вимогам, які визначені у посадовій інструкції; 3) усі 

кандидати, які рекомендовані оціночною комісією, визнані відповідним 

керівником інституції такими, що не відповідають посаді. 

У випадку призначення на посаду цивільного службовця керівник 

відповідної установи може ініціювати встановлення випробувального 

терміну строком до 6 місяців для осіб, які вперше вступають на цивільну 

службу. Встановлення випробувального строку є обов’язковим. Не пізніше, 

ніж за один тиждень до закінчення випробувального строку, здійснюється 

оцінка кваліфікації кандидата, який призначений на посаду. У випадку 

отримання позитивної оцінки йому присвоюється статус цивільного 

службовця. Якщо дана особа отримала негативну оцінку, вона підлягає 

звільненню як така, що не пройшла випробування. 

Ще одним способом визначення професійного рівня кандидатів та 

службовців цивільної публічної служби, який регламентований законом ЛР 

«Про державну цивільну службу», є оцінка результатів їхньої діяльності, яка 

проводиться не рідше одного разу на два роки. Завданням оцінки результатів 

діяльності кандидатів чи цивільних службовців є отримання інформації щодо 
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успішності виконання ними своїх посадових обов’язків та прийняття на 

основі отриманої інформації відповідних рішень: 1) про присвоєння статусу 

цивільного службовця; 2) про неможливість виконувати службовцем 

обов’язки, які визначені посадовою інструкцією; 3) про заохочення; 4) про 

переведення на іншу посаду або призначення на вищу посаду. Серед 

критеріїв, що враховуються уповноваженими органами та керівниками при 

визначенні особи, достойної просування по службі, слід назвати: стаж 

служби. досягнуті результати на попередній посаді, рівень знань та 

здібностей, в тому числі проходження спеціальних курсів з підвищення 

кваліфікації[103, c.453-472]. 

Порядок проведення оцінки діяльності кандидатів та службовців 

встановлюється Кабінетом Міністрів. 

Основним нормативно-правовим актом, який регулює трудові 

відносини у Китайській Народній Республіці є Закон «Про трудовий договір 

КНР», прийнятий 29.06.2007 на 28-му засіданні Постійного комітету ВЗНП. 

Відповідно до положень вищезазначеного закону іспитовий строк є 

факультативною умовою трудового договору, яка включається в його зміст 

шляхом її погодження між роботодавцем та працівником. У ст. 19 зазначено, 

що: 1)якщо трудовий договір укладається на строк більше трьох місяців, але 

менше, ніж  на один рік, випробувальний строк не може перевищувати 

одного місяця; 2)якщо трудовий договір укладений на строк більше одного 

року, але менше трьох років, випробувальний строк не може перевищувати 

двох місяців; 3) для трудових договорів з фіксованими умовами на строк 

більше трьох років чи трудових договорів зі змінними умовами 

випробувальний строк не може перевищувати шести місяців. 

Випробувальний строк не застосовується у таких випадках: 1) під час 

укладання трудового договору на строк, менший ніж три місяці; 2) під час 

укладання трудового договору на час виконання певної роботи. Заробітна 

плата працівників, що виплачується протягом випробувального строку, не 

може бути нижчою за мінімальний рівень зарплати на тій же посаді в даного 
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роботодавця або становити менше 80% суми, обумовленої в трудовому 

договорі й не може бути нижчою за мінімальну зарплату, що встановлена за 

місцезнаходженням даного роботодавця. 

Роботодавець не має права припиняти дію трудового договору 

протягом іспитового строку, за винятком випадків, коли працівник:  1) не 

відповідає вимогам, необхідним для виконання роботи; 2) серйозно порушує 

встановлені роботодавцем правила й положення; 3) не може повернутися до 

своєї попередньої роботи й не може зайнятися іншою, яку запропоновано 

йому роботодавцем після закінчення часу лікування хвороби або травми, не 

пов’язаної з роботою; 4) некомпетентний і залишається таким же після 

навчання або коригування його. Це ж стосується й випадку, коли, зважаючи 

на об’єктивні обставини, з часу укладення трудового договору відбулися 

матеріальні зміни, що не дозволяють сторонам виконати положення 

трудового договору, а після взаємних переговорів і консультацій 

роботодавець і працівник не змогли прийти до спільноїугоди про зміну умов 

цього правочину. У випадку, якщо роботодавець припиняє дію трудового 

договору протягом іспитового строку, він має пояснити працівникові 

підстави припинення трудового договору[104].  

Щодо питання правового регулювання оцінки професійного рівня 

державних службовців, то зазначимо, що воно регулюється законом КНР 

«Про державних службовців», який прийнятий Постійним комітетом 

Загальнокитайських зборів народних представників 10-го скликання 27 

квітня 2005 року та вступив у силу 01 січня 2006 року. 

Як і у більшості розвинутих країн світу, державна служба КНР 

ґрунтується на принципах відкритості, рівності, змагальності. Добір кадрів на 

державну службу в КНР відбувається шляхом відбору найкращих кандидатів 

за допомогою проведення конкурсного відбору. 

Згідно зі ст. 7 вищезазначеного закону під час призначення на 

державну службу має бути дотриманий принцип призначення лише 

відповідно до особистих якостей у поєднанні з моральними та діловими 
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якостями, що визначає спрямованість держави у питанні формування органів 

державної влади на основі висококваліфікованих кадрів. 

Відповідно до ст.21 Закону КНР «Про державних службовців» під час 

зарахування державних службовців на некерівні посади та інші відповідні 

посади застосовується метод проведення відкритих іспитів, який за своїм 

змістом є суміжним з категорією «конкурсний відбір». Для проведення 

конкурсного відбору адміністрація має опублікувати оголошення про 

здійснення набору на вакантну посаду, в якому повинні бути вказані наступні 

відомості: 1) вакантні посади; 2) кількість вакантних посад; 3) вимоги до 

кваліфікаційного рівня кандидатів; 4) вимоги до кандидатів щодо подання 

заяв та інші вимоги, які можуть бути зазначені для зайняття відповідної 

посади. Наступним етапом після подання заяв є перевірка достовірності 

поданої інформації кандидатами, під час якої органи, які відповідають за 

проведення конкурсного відбору, здійснюють попередню оцінку кандидатів. 

Завданням попередньої оцінки кандидатів є визначення найбільш 

кваліфікованих осіб. Безпосереднє визначення рівня компетентності 

кандидатів здійснюється за допомогою проведення письмових або усних 

іспитів. За результатами складених іспитів органи, які відповідають за 

проведення конкурсного відбору складають рейтинговий список осіб 

кандидатів відповідно до їхнього кваліфікаційного рівня. Після публічного 

оголошення результатів конкурсного відбору орган, який відповідає за 

проведення конкурсу (конкурсна комісія), передає рекомендації щодо 

зарахування найкращих осіб на державну службу. Зарахуванню на державну 

службу може передувати встановлення випробувального терміну строком 

один рік. За результатами проходження випробувального строку особи, які 

відповідають посадовим обов’язкам, призначаються на посаду, у випадку 

встановлення невідповідності займаній посаді зарахування на державну 

службу анулюється. 

Наступний спосіб визначення професійного рівня державних 

службовців, який встановлений вищезазначеним законом, – атестація. У 
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ст. 33 Закону КНР «Про державних службовців» зазначено, що атестація 

державних службовців проводиться з метою встановлення відповідності 

посадовим обов’язкам, а також під час її проведення перевіряються моральні 

якості службовців, їх здобутки, чесність, непідкупність, виконання посадових 

обов’язків. Атестація державних службовців поділяється на чергову, яка 

проводиться один раз на рік, та позачергову, яка ініціюється шляхом видання 

відповідної постанови. Позачергова атестація має враховувати результати 

чергової атестації. Для визначення професійного рівня працівників під час 

проведення атестації створюється відповідний орган, який приймає рішення 

щодо результатів її проведення. За результатами атестації державний 

службовець може отримати наступну оцінку: 1) відмінно; 2) відповідає 

посаді; 3) відповідає посаді, з урахуванням зауважень; 4) не відповідає 

посаді. 

Результати атестації як спосіб визначення професійного рівня 

державних службовців КНР мають значення під час прийняття рішень про 

підвищення в рангу,застосування заходів заохочення, направлення на 

навчання з метою підвищення рівня кваліфікації, припинення державної 

служби.  

Питання правового регулювання трудових відносин у Грузії, як і у 

більшості пострадянських країн, регулюються Трудовим Кодексом та 

іншими законодавчими актами, які прийняті відповідно до його положень та 

більш детально регулюють ті чи інші питання, що стосуються предмета 

трудового права. 

Аналізуючи порядок правового регулювання оцінки професійного 

рівня працівників за законодавством Грузії, вважаємо за потрібне розглянути 

положення ТК Грузії та Закону «Про публічну службу» від 27.10.2015, що 

дасть можливість отримати цілісне уявлення про процедуру правового 

регулювання оцінки професійного рівня для загальної категорії працівників 

та спеціальної – публічних службовців.  
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На нашу думку, ТК Грузії, який прийнятий 17.12.2010 року, питанню 

правового регулювання оцінки професійного рівня працівників приділяє 

недостатньо уваги, як і діючий КЗпП України, оскільки передбачає лише два 

способи визначення професійного рівня працівників: документально-

ознайомчу процедуру та випробування при прийнятті на роботу. Відповідно 

до ч. 1 ст. 5 ТК Грузії роботодавець має право добувати інформацію про 

кандидата, яка необхідна для винесення рішення про його прийняття на 

роботу. Особа-кандидат зобов’язана сповістити роботодавця про будь-які 

обставини, що можуть перешкоджати їй виконувати роботу чи створювати 

загрозу інтересам роботодавця або третім особам. У свою чергу, 

роботодавець має право перевірити достовірність отриманої інформації від 

особи-кандидата та зобов’язаний не розголошувати отриману інформацію 

іншим особам без погодження з особою-кандидатом, окрім випадків, 

передбачених законодавством [105]. Варто відзначити, що чинним кодексом 

не визначено чіткого переліку документів, які необхідно надати майбутньому 

працівникові під час процедури працевлаштування, що, на нашу думку, є 

негативним явищем, оскільки може призвести до зловживань з боку 

роботодавця під час проведення процедури добору кадрів. 

Ст. 9 ТК Грузії зазначає, що з метою визначення встановлення 

відповідності особи виконуваній роботі, за згодою сторін трудовий договір 

може укладатися з працівником на випробувальний строк виключно в 

разовому порядку, не більше, ніж на 6 місяців. Такий трудовий договір 

обов’язково має укладатися у письмовій формі. Праця під час проходження 

випробувального строку має бути оплачуваною. Розмір заробітної плати і 

порядок її виплати визначаються за домовленістю сторін. Роботодавець має 

право в будь-який час протягом випробувального терміну укласти з 

працівником трудовий договір чи розірвати трудовий договір, укладений з 

ним на випробувальний термін. У випадку розірвання трудового договору, 

укладеного на випробувальний термін, праця працівника оплачується у 

відповідності до відпрацьованого часу. На розірвання останнього не 
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поширюється така норма: в разі розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця працівникові виплачується заробітна плата не менше місячної, 

якщо цією угодою, укладеною на випробувальний строк, не визначено інше. 

Розглядаючи питання правового регулювання оцінки професійного 

рівня працівників Грузії, вважаємо за потрібне звернути увагу на Закон «Про 

публічну службу» від 27.10.2015, у п. м) ст. 3 якого визначається, що оцінка 

службовця – оцінка публічним закладом службовців, які займають посади 

всіх ієрархічних рангів, чи виконуваної ними роботи в цілях визначення 

необхідності в кар’єрному розвитку, підвищенні професійних навичок та 

вмінь, заохоченні, професійному розвитку та інших правових наслідках, 

передбачених діючим законом [106]. Одним з найважливіших принципів 

проходження публічної служби в Грузії є її формування на основі здобутків; 

рішення про прийняття посадовців на публічну службу та інші рішення, 

пов’язані з їхнім кар’єрним ростом, повинні прийматися на основі 

справедливої та прозороїоцінки компетенції посадовців та їхніх здібностей 

виконувати роботу, метою чого є підбір найкращого кандидата. Кар’єрне 

просування на публічний службі ґрунтується на справедливій системі оцінок 

та постійному професійному розвитку. Отже, можна сказати, що якісне 

оцінювання професійного рівня працівників публічної служби є важливим 

елементом формування публічної служби у Грузії, завдяки чому формується 

можливість упровадження визначеної державної політики у сфері публічної 

служби. 

Важливу роль у роботі з кадрами публічної сфери відіграє Бюро 

публічної служби. Слід відзначити, що створення даного органу було 

обумовлено потребою реалізації політики держави у сфері публічної служби. 

До найважливіших функцій Бюро у роботі з кадрами слід віднести: 1)  єдину 

електронну систему управління людськими ресурсами на публічній службі; 

2) співпрацю з одиницями по управлінню людськими ресурсами публічних 

закладів у процесі розробки річного плану управління людськими ресурсами; 

3) вивчення та узагальнення практики прийняття посадовців на публічну 
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службу, їх оцінки, кар’єрного розвитку, управління кар’єрою, професійного 

розвитку, дотримання публічним службовцем норм етики, а також звільнення 

їх зі служби та розробкувідповідних рекомендацій; вивчення рівня 

кваліфікації та професійної підготовки на публічній службі, розроблення 

єдиних стандартів професійного розвитку посадовців та здійснення нагляду 

за їх виконанням, забезпечення проведення відповідних заходів з метою 

підвищення професіоналізму та професійного розвитку на публічній службі; 

забезпечення сертифікації осіб, які бажають працювати публічними 

службовцями. 

Важливим елементом у вирішенні питання вдосконалення системи 

забезпечення професійними кадрами органів державної влади є 

впровадження процедури сертифікації осіб, які бажають вступити на 

публічну службу. Обов’язковою умовою для вступу на публічну службу  

вважається наявність сертифікату публічного службовця. Відповідно до ст. 

29 Закону Грузії «Про публічну службу» сертифікатом є документ, який 

підтверджує наявність знань та вмінь, необхідних для особи, що бажає 

зайняти посаду публічного службовця, який видається після успішного 

проходження процедури сертифікації. Проведення сертифікації 

організовується та проводиться Бюро публічної служби. Дана процедура 

відбувається не рідше ніж один раз на 6 місяців, інформація про час та місце 

проведення тестування має публікуватися на веб-сайті Бюро. Порядок, 

стандарти та тематика проведення сертифікації посадовців визначаються 

спеціальними постановами. Строк дії сертифікату службовця складає 5 років.        

Вищезазначеним законом передбачено, що основною формою 

заміщення вакантних посад службовців є проведення конкурсу: відкритого – 

для посад IV рангу, закритого – для посад І, ІІ та ІІІ рангу. Закритий конкурс 

оголошується в масштабі системи публічної служби та здійснюється як 

підбір необхідних кандидатів з числа: 1) діючих посадовців; 2) посадовців, 

зарахованих у кадровий резерв; 3) осіб, які працюють за трудовим 

договором, при цьому дані особи мають право брати участь у закритому 
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конкурсі у випадку, коли вони пропрацювали на публічній службі не менше 

одного року. 

Конкурсний відбір складається з трьох етапів: 1) встановлення відповідності 

заяв, представлених для участі у конкурсному відборі; 2) оцінка 

професійного рівня осіб кандидатів; 3) оголошення про результати 

конкурсуного відбору. Детальний порядок та умови проведення конкурсу 

мають ґрунтуватися на основі чинного закону та постанови «Про порядок 

проведення конкурсу на публічну службу».  

Перш за все для проведення конкурсного відбору на заміщення 

вакантної посади відповідна державна установа має розмістити оголошення 

на офіційній веб-сторінці. Оголошення про конкурс повинне містити 

наступну інформацію: опис роботи, встановленої для вакантної посади, 

визначення необхідних для заміщення кандидатом вакантної посади вимог та 

кваліфікації(мається на увазі наявність переліку документів). Протягом 10 

днів особа кандидата зобов’язана подати у електронній формі заяву на участь 

у конкурсному відборі на веб-сайт, який підпорядковується Бюро. З метою 

проведення конкурсу (відкритого чи закритого) створюється відповідна 

конкурсна комісія, за дорученням якої відділ кадрів має проаналізувати 

подані заявки, тобто перевірити наявність усіх обов’язкових документів, які є 

необхідними для зайняття вакантної посади. У випадку непроходження 

даного етапу конкурсного відбору, конкурсна комісія повинна повідомити 

особу у письмовій чи електронній формі не пізніше, ніж за сім днів до 

наступного етапу конкурсу про непроходження конкурсного відбору.  

Наступним етапом конкурсного відбору є оцінка кандидатів, яка 

проводиться конкурсною комісією з дотриманням принципів об’єктивності, 

неупередженості та рівності по відношенню до кожного учасника 

конкурсного відбору. Оцінка кандидатів може відбуватися у формі: 1) 

письмового чи усногозавдання; 2) співбесіди; 3) інших форм оцінки, 

передбачених чинним законодавством Грузії. Після проведення оцінки 

кандидатів конкурсна комісія приймає одне з рішень: визначає найкращого 
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кандидата для призначення його на вакантну посаду чи відмовляється 

висунути будь-яку особу для подальшого призначення на вакантну посаду. 

Будь-яке рішення, прийняте конкурсною комісією, має бути обґрунтоване та 

відображене у протоколі засідання. Протягом п’яти робочих днів після 

прийняття відповідного рішення конкурсна комісія в письмовій чи 

електронній формі надсилає кожному учаснику конкурсного відбору своє 

рішення. Конкурс вважається таким, що не відбувся, у випадку, коли жодна 

людина не подала заявку на участь у конкурсі або якщо конкурсна комісія 

надає обґрунтований висновок про відмову призначати будь-якого 

кандидата, який брав участь у конкурсному відборі. Якщо особа не згодна з 

результатами конкурсної комісії, вона має право звернутися до суду з 

вимогою про порушення свого конституційного права на працю. 

Призначення на вакантну посаду переможця конкурсного відбору 

відбувається шляхом видання відповідного акта державного зразка про 

призначення на посаду відповідного кандидата керівником відповідної 

державної установи. У акті про призначення на посаду може зазначатися 

встановлення випробувального строку. 

Статтею 45 Закону Грузії «Про публічну службу» передбачено 

встановлення випробування строку, особи без статусу службовця 

призначаються на вакантну посаду службовця з випробувальним строком 12 

місяців. У випадку призупинення службових повноважень призупиняється 

перебіг строку випробування. Протягом випробувального строку службовця 

його безпосередній керівник проводить оцінку службовця, перевіряє 

відповідність професійних навиків та вмінь особи, професійні можливості та 

особисті якості. У випадку, коли працівник отримав дві негативні оцінки 

протягом випробувального строку, він може бути звільнений у зв’язку з 

встановленням невідповідності займаній посаді [106].  

Також даним законом (ст.53) передбачається проведення обов’язкового 

щорічного оцінювання чиновників, які працюють на посадах всіх ієрархічних 

рангів, а також осіб, які прийняті з випробувальним строком. Порядок 
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проведення даного способу періодичного оцінювання визначається 

постановою «Про порядок та умови оцінки професійних публічних 

чиновників». Для працівників, прийнятих на випробувальний строк, даний 

вид оцінювання застосовується один раз на квартал. Процес проведення 

щорічної оцінки проводиться прозоро безпосереднім керівником чиновника 

та представником управління людськими ресурсами відповідної установи. За 

ініціативою керівника під час процесу проведення оцінки можуть бути 

залучені спеціалісти відповідної галузі. Даний вид оцінки відбувається 

шляхом вивчення звітів та проведення співбесіди з чиновником. За 

результатами проведеної перевірки виставляються такі оцінки: 1) відмінно;  

2) добре; 3) задовільно; 4) незадовільно. У випадку відмови посадової особи 

проходити щорічне оцінювання, вона вважається такою, що здійснила 

суворий дисциплінарний проступок. Результати щорічного оцінювання 

мають заноситися до єдиної електронної системи управління кадровими 

ресурсами[107]. 

Питання правового регулювання оцінки професійного рівня 

працівників у Франції регулюється на рівні основного закону про працю та 

спеціальних законів. Ст. L1221-19 ТК Франції передбачає, що трудовий 

договір на невизначений строк може передбачати встановлення 

випробувального терміну, тривалість якого не може перевищувати: 1) для 

робітників – 2 місяці; 2) для технічних спеціалістів – 3 місяці; 3) для 

керівників – 4 місяці [108]. У той же час варто зазначити, що, за трудовим 

законодавством Франції, випробувальний строк може бути подовжено, але 

така умова повинна бути передбачена у трудовій угоді чи письмовому 

зобов’язанні. Продовження випробувального строку аналогічно з загальною 

тривалістю випробувального строку диференціюється залежно від 

кваліфікації працівника та у сукупності з основним випробувальним строком 

і не може перевищувати: для робітників – 4 місяці; для технічних спеціалістів 

– 6 місяців; для керівників – 8 місяців. Встановлення випробувального строку 

дозволяє роботодавцю визначити кваліфікацію працівника з урахуванням 
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його досвіду. В свою чергу, працівник отримує можливість оцінити, чи 

підходить йому запропонована робота. Також законодавством Франції чітко 

передбачені строки повідомлення про розірвання трудових відносин під час 

випробувального строку, оскільки їх недотримання з боку роботодавця 

ставить у скрутне становище більш слабку сторону трудових відносин – 

працівника. У випадку розірвання трудової угоди з ініціативи роботодавця, 

він зобов’язаний попередити про це працівника  у такі строки: 24 години, 

якщо працівник відпрацював менше ніж 8 днів; 48 годин, коли працівник 

відпрацював від 8 днів до 1 місяця; два тижні, якщо працівник відпрацював 

від 1 до 3 місяців; 1 місяць, якщо працівник відпрацював понад 3 місяці. У 

випадку, якщо строк повідомлення не був дотриманий, а під час 

проходження випробування працівник не вчинив жодних серйозних 

порушень, він має право на отримання компенсації. Розмір компенсації 

повинен дорівнювати розмірові заробітної плати. У свою чергу, якщо 

розірвання трудових відносин відбувається за ініціативи працівника, він має 

попередити роботодавця про це за 24 години, якщо він відпрацював менше 8 

днів, у всіх інших випадках – за 48 годин. Продовження трудових відносин 

після закінчення випробувального строку не потребує прийняття спеціальних 

рішень чи інших розпорядчих дій. У випадку відмови роботодавця 

продовжувати трудові відносини, він має обґрунтувати свою позицію на 

основі фактів, які мали місце під час виконання працівником своїх трудових 

обов’язків та підтверджують невідповідність працівника. У той же час до 

уваги мають братися лише ті докази, які стосуються безпосередньої роботи 

працівника, його трудової функції. 

Питання правового регулювання конкурсного відбору досить тривалий 

час регулювалося Ордонансом про державну службу від 04 лютого 1959 року 

та «Загальним статутом публічної служби», який був прийнятий 1946 року 

[109, с. 81]. На думку французьких юристів, стержнем даного акта є принцип 

рівного доступу до вступу на державну службу, який закріплений ще в 

Декларації прав людини та громадянина 1789 року, де у ст. 6 зазначено, що 
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всі громадяни рівні перед законом та мають рівний доступ до будь-яких 

публічних посад та робіт відповідно до їх здібностей без будь-яких інших 

обмежень, окрім тих, що обумовленні їх чеснотами та здібностями [110]. 

Однак діюче законодавство того часу, а  особливо практика застосування 

норм ордонансу свідчила про те, що не завжди дотримувалися зазначені в 

ньому принципи.  Особливо  масштабно порушувався принцип рівності за 

ознакою статті. Серед посадовців центральної адміністрації жінки складали 

всього 12-13 % [111], що порушує не лише внутрішнє законодавство Франції, 

а й норми міжнародного законодавства, зокрема ст.6 Загальної декларації 

прав людини, прийнятої 10.12.1948, яка проголошує, що кожна людина має 

право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі та сприятливі умови 

праці, а також на захист від безробіття [112]. 

З метою виправлення зазначених проблем 11 січня 1984 року вступив у 

силу Закон «Про статутні положення стосовно публічної служби держави», 

який регулює порядок проходження державної служби. Відповідно до 

вищезазначеного закону формування органів державної влади відбувається 

на основі залучення високопрофесійних кадрів. Реалізація даної політики, на 

нашу думку, відбувається шляхом встановлення конкурсного відбору як 

основної форми реалізації права на працю в сфері державної служби. Також 

слід відзначити, що важливу роль у забезпеченні органів державної влади 

висококваліфікованими кадрами відіграють інститути, які здійснюють 

підготовку майбутніх державних службовців. Варто зупинити увагу на 

конкурсі як одному з найефективніших способів підбору кадрів. Відповідно 

до ст. 16 Закону Франції «Про права і обов’язки державних службовців» 

вступ на державну службу відбувається на конкурсній основі, якщо інше не 

передбачено законом [113]. 

У залежності від професійного рівня державних службовців, вони 

поділяються на чотири класи: А, В, С та D, що, в свою чергу, має важливу 

роль, оскільки впливає на процедуру працевлаштування у органах державної 

влади. Згідно з французьким законодавством конкурс розпочинається з 
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видання відповідної постанови відповідного міністерства, яке вирішує 

питання щодо форми проведення конкурсного відбору (зовнішній чи 

внутрішній), змісту екзаменаційних питань,  може бути зовнішнім, для будь-

яких осіб, які відповідають визначеним вимогам та бажають вступити на 

державну службу, або внутрішнім, участь у якому можуть брати лише ті 

особи, які вже перебувають на державній службі (просування по кар’єрній 

драбині). Закон Франції «Про статутні положення стосовно публічної служби 

держави», який детально регламентує порядок проведення конкурсного 

відбору на державну службу, у ст.19 визначає, що конкурсний відбір 

проводиться за однією з трьох моделей: відкритий конкурс для осіб-

кандидатів, які мають диплом або можуть підтвердити закінчення курсів 

навчання; закритий конкурс для державних службовців, 

військовослужбовців, агентів територіальних об’єднань та публічних 

установ; відкритий конкурс, до участі в якому допускаються кандидати, які 

можуть довести виконання протягом певного часу професійної діяльності 

одного або кількох видів, одне  чи  декілька  перебувань  на  посадах  у  

виборних  органах  територіальних формувань [114]. Конкурсний відбір 

проводиться шляхом складання іспитів у письмовій або усній формі, або 

шляхом проведення порівняння особових справ осіб-кандидатів та на основі 

отриманої інформації здійснюється обрання найкращого претендента на 

вакантну посаду. Письмовий іспит відбувається з суворим дотриманням 

принципу анонімності. Письмовий іспит може мати найрізноманітніші 

форми: завдання може передбачати редагування тексту, підготовку 

визначеного досьє та інше. Під час усного іспиту оцінюється загальна 

культура кандидатів, їх спеціальні знання, а також здібності логічно 

викладати свої думки [115, c.167-172]. Складність іспитів у більші мірі 

залежить від класу державної посади, на яку претендує особа-кандидат. 

Конкурсний іспит для класу А передбачає необхідність визначення загальних 

та технічних знань, повинен втілювати впевненість, що кандидат має 

достатні інтелектуальні здібності та твердий характер. Для категорії В 
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кандидат повинен вміти визначати, оцінювати та вирішувати з посиланням 

на законодавство діяльність осіб, які знаходяться в його підпорядкуванні. 

Іспит також спрямований на визначення загальноосвітніх та технічних знань 

кандидатів, але, на відміну від класу А, конкурсний іспит більш технічно 

спрямований. Конкурсний іспит для посадовців класу С має визначити рівень 

виконавчо-технічних здібностей осіб-кандидатів. Для проведення конкурсу 

відповідне міністерство створює журі (конкурсну комісію), яке визначає 

рівень професійного рівня осіб-кандидатів. Журі формується з компетентних 

спеціалістів, які вирізняються своєю неупередженістю та повною 

незалежністю від органу, який ініціює проведення конкурсу. На основі 

отриманих оцінок журі складає рейтинг осіб, які претендують на вакантну 

посаду. За результатами проведеного конкурсного відбору конкурсна комісія 

приймає рішення про рекомендування найкращих осіб-кандидатівдля 

призначення на вакантні посади. Результати конкурсного відбору можуть 

бути оскаржені до Адміністративного суду, який, у випадку виявлення 

порушення порядку проведення конкурсу, може прийняти рішення про 

анулювання результатів конкурсного відбору та призначити проведення 

нового конкурсу. Слід також зазначити, що французьким законодавством 

передбачені випадки, коли призначення на посаду державного службовця 

може проводитися без застосування конкурсу. До таких випадків відповідно 

до ст.22 Закону Франції «Про статутні положення стосовно публічної служби 

держави» слід відносити: 1) виконання законодавства про резервовані 

посади; 2) набір до корпусу службовців під час його створення; 3) набір 

службовців категорії С, при наданні першого рангу в корпусі службовців, 

якщо це передбачено спеціальним положенням про статус службовців;  4) 

повне або часткове переведення службовців з одного корпусу до іншого, 

який належить до тієї самої категорії.  

Ключові положення щодо атестації публічних службовців закріплені у 

главі VI Закону «Про статутні положення стосовно публічної служби 

держави». Атестація публічних службовців Франції проводиться не рідше 
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одного разу на рік безпосереднім керівником у формі співбесіди. Головним 

завданням атестації є формування об’єктивної оцінки кваліфікації публічного 

службовця, оскільки на її основі відбувається їх просування по службі. 

Детальний порядок проведення процедури атестації публічних службовців 

Франції регламентується відповідними декретами державної влади. 

 

Висновки до розділу 2 

 

На основі хронологічного вивчення історичних аспектів правового 

регулювання відносин з приводу оцінки професійного рівня працівників та 

досвіду зарубіжних країн щодо порядку регулювання даних відносин нами 

зроблено наступні висновки: 

 1. Історія виникнення перших нормативно-правових документів, які 

були покликані регулювати відносини щодо оцінки професійного рівня 

працівників, відносить нас у ХVІІІ століття, коли переважна частина сучасної 

території України перебувала у складі Російської імперії. Важливість такого 

поглибленого вивчення обумовлюється тим, що за рахунок даного аналізу 

виникає можливість зробити висновок про: передумови, які слугували 

потребою для виникнення норм щодо правового регулювання даних 

відносин; об’єктивні підстави, які вимагали подальшого розвитку та 

становлення норм стосовно правового регулювання відносин з приводу 

оцінки професійного рівня працівників. 

Перший період – зародження окремих правових способів спрямованих 

на визначення професійного рівня працівників (до 1917 року). Його слід 

охарактеризувати як історичний проміжок часу, протягом якого сучасна 

територія України перебувала у складі Російської імперії, яка хоч і вважалася 

однією з найпотужніших країн світу, але рівень розвитку трудового 

законодавства в ній бажав кращого. Перш за все це було пов’язано з 

гальмуванням буржуазних процесів на території Росії та доволі пізньою 

відміною кріпосного права, яке, на нашу думку, суттєво перешкоджало 
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виникненню та розвитку трудового законодавства. Питання правового 

регулювання оцінки професійного рівня працівників знайшло своє 

закріплення у царських законах, що передбачали для деяких категорій 

працівників складання іспитів, які мали б засвідчувати наявність у них 

відповідної кваліфікації, необхідної для виконання трудових обов’язків. Як 

правило, такі царські укази регулювали порядок добору та просування кадрів 

у військовій сфері, оскільки даний періодслід характеризувати як добу 

масових війн, а тому й увага влади до формування військового керівництва 

на основі найкомпетентніших військовослужбовців була прерогативою того 

часу. Слід зазначити, що особливістю правового регулювання оцінки 

професійного рівня можна назвати те, що норми царських указів, якими мали 

керуватися у процесі добору чи просування кадрів по службі, не містили 

вказівок щодо процесуального порядку проведення оцінки, а визначали лише 

перелік вимог, яким має відповідати працівник. 

Другий період – становлення правового регулювання оцінки 

професійного рівня працівників (1917 – 1971 рр.), Перш за все його 

необхідно пов’язувати з приходом до влади більшовиків та їх бажанням 

прийняти єдиний кодифікований акт щодо регулювання трудових відносин. 

Оскільки політика правлячої більшовицької партії визначала, що економічне 

становлення держави залежить від ефективності використання трудового 

потенціалу населення, а відбудова країни можлива лише за рахунок 

інтенсивного використання людської праці, КЗпП, прийнятий у 1918 році, 

визначав працю не як право реалізації своїх здібностей, а як обов’язок 

кожного громадянина брати участь у розбудові держави. На рівні основного 

закону про працю регулюється питання проведення випробування при 

прийнятті на роботу та учнівського договору (стажування), норми 

підзаконних актів впроваджують застосування конкурсного відбору та 

атестації, які були покликані створити конкурентні умови під час добору 

кадрів з метою залучення найбільш кваліфікованих осіб, які своєю працею 

мали б прискорити процес економічного становлення держави. Але у зв’язку 
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з браком кадрів на ринку праці, дані способи роботи з кадрами не знайшли 

масового застосування на практиці.   

Третій період  – подальший розвиток правового регулювання 

процедури оцінки професійного рівня працівників (1971 – 1991 рр.), який 

характеризується усвідомленням радянською владою необхідності перегляду 

положень щодо правового регулювання оцінки професійного рівня 

працівників. Випробування при прийнятті на роботу починає розглядатися не 

як процедура, що передує виникненню трудових відносин, а як процедура, 

яка впливає на динаміку трудових відносин; конкурсний відбір та атестація 

знаходять більш широке застосуванняяк способи визначення компетентних 

працівників шляхом здійснення оцінки їх важливих професійних якостей. 

Так, атестація як спосіб періодичної перевірки відповідності працівника 

займаній посаді використовується в якості ефективного засобу стимулювання 

працівників до підвищення результатів виробництва. Конкурсний відбір 

використовується як спосіб добору найбільш компетентних кадрів на керівні 

посади стратегічно важливих підприємств, установ та організацій. 

Четвертий період – правове регулювання оцінки професійного рівня 

працівників у роки незалежності України (1991 рік– сьогодення), впродовж 

якого норми правового регулювання оцінки професійного рівня працівників 

зазнають значного доопрацювання з метою їх приведення у відповідність до 

сучасних умов господарювання. До найважливіших подій даного періоду 

слід віднести те, що конкурсний відбір визнається обов’язковим для вступу 

на державну службу. З прийняттям Закону України «Про професійний 

розвиток працівників» атестація трансформується з процедури оцінки 

професійного рівня категорій працівників зі спеціальною трудовою 

правоздатністю у спосіб перевірки професійного рівня всіх категорій 

працівників. Розвиток трудового законодавства призводить до виникнення 

нових способів оцінки професійного рівня працівників, які донині не були 

регламентовані правовими нормами. Зокрема на рівні законів та підзаконних 

актів закріплюється порядок таких процедур: щорічна оцінка державних 
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службовців, перевірка на поліграфі, кваліфікаційний іспит, стажування, 

сертифікування тощо. 

2. Ведучи мову про недоліки чи переваги норм трудового 

законодавства щодо правового регулювання оцінки професійного рівня 

працівників, варто відзначити таке:  

            1) у більшості країн,які були розглянуті у контексті даного 

дослідження, основним нормативно-правовим актом, що регулює відносини з 

приводу праці, є кодекс про працю або як він часто називається у зарубіжних 

країнах «Трудовий кодекс». Хоча центральні закони досліджуваних країн 

істотно відрізняються один від одного (структурою та порядком регулювання 

трудових відносин), але у питаннях правового регулювання оцінки 

професійного рівня працівників вони не виходять за межі регламентації 

порядку проведення процедури випробування при прийнятті на роботу та 

документально-ознайомчої практики. Винятком є Кодекс про працю Латвії, 

який, крімдвох стандартних способів– випробування та документально-

ознайомчої процедури,у своєму тексті містить норми, які регулюють порядок 

проведення інтерв’ю(співбесіди) при прийнятті на роботу. У той же час, слід 

зазначити, що сама процедура випробування дещо відрізняється від 

аналогічної процедури, закріпленої в КЗпП України.Подібною  є й ситуація у 

питанні співвідношення практики зарубіжного регулювання документально-

ознайомчої процедури; 

           2) питання правового регулювання оцінки професійного рівня 

працівників за допомогою інших способів, які передбачені трудовим 

законодавством, здійснюєтьсяаналогічно із українським за допомогою норм 

спеціального законодавства, що, на нашу думку, пов’язано з недостатнім 

розвитком інституту оцінки професійного рівня працівників та, як наслідок, 

призводить до урізноманітнення порядку проведення одних і тих самих 

процедур не лише за формою та порядком, а деколи й за змістом. 

3. Конкурсний відбір вважається одним з найефективніших способів 

добору кадрів на державну службу, оскільки процедура його проведення 
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дозволяє формувати кадровий склад з дотриманням принципу 

професіоналізму та рівності доступу, який, на нашу думку, є одним з 

ключових у процесі формування кадрового штату органів державної влади, а 

процесуальний порядок проведення даного способу оцінки професійного 

рівня осіб кандидатів створює можливість визначення найбільш 

компетентних та найбільш гідних осіб для призначення на державну службу. 

             4. Атестація та щорічна оцінка державних службовців визнані 

світовим досвідом як найефективніші форми періодичної перевірки 

успішності виконання службовцями своїх професійних обов’язків, оскільки, 

як показує досвід вивчення зарубіжного законодавства, дані процедури 

характеризуються різнобічністю, адже вони спрямовані на визначення не 

лише відповідності службовця посаді за професійними вимогами, а й на 

результати успішності виконання ним своїх посадових обов’язків, що у 

сукупності дає можливість зробити висновок про істинний професійний 

рівень службовця, спрогнозувати подальші перспективи просування 

працівника по службі у випадку сумлінного виконання посадових обов’язків 

чи прийняття організаційно-управлінських рішень, які здатні допомогти 

працівникові подолати виявлені недоліки.  
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РОЗДІЛ 3 ФОРМИ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ПРАЦІВНИКІВ 

 

3.1 Випробування при прийнятті на роботу 

Досліджуючи питання правового регулювання оцінки професійного 

рівня працівників, доцільно звернути увагу на процедуру випробування при 

прийнятті на роботу, оскільки це є одним з найпоширеніших способів оцінки 

працівників на ранньому етапі існування трудових відносин. На нашу думку, 

це пов’язано не тільки з тим, що випробування як спосіб визначення 

придатності працівника до запропонованої роботи є фінансово незатратним 

та легким щодо організації способом оцінки персоналу, а і з тим, що зі всієї 

сукупності способів оцінки професійного рівня працівників процедура 

проведення випробування регламентована основним законом про працю – 

КЗпП, а практика його застосування має понад вікову історію. Значення 

випробування при прийнятті на роботу має велике значення для майбутніх 

трудових відносин, яке важко переоцінити, оскільки саме від результатів 

підбору кадрів залежить, наскільки успішно працівник здатний виконувати 

покладені на нього трудові обов’язки, наскільки мобільно та швидко 

працівник адаптується у новому трудовому колективі, що у майбутньому має 

пряме значення для вирішення завдань підприємства та досягнення 

поставлених цілей. Тобто успішність існування будь-якого підприємства, 

установи чи організації на ринку надання товарів та послуг залежить у першу 

чергу від людського ресурсу, яким володіє даний суб’єкт господарської 

діяльності. 

 Виникнення інституту випробування при прийнятті на роботу, на нашу 

думку, потрібно відраховувати з початку ХХ століття, а саме з 1918 року, 

оскільки перша редакція КЗпП, який діяв на території України як однієї з 

республік колишнього СРСР, містила норми про випробування при прийнятті 

на роботу. 
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 Дослідженню випробування при прийнятті на роботу приділялася 

значна увага як науковцями у галузі права, так і з боку фахівців у галузі 

менеджменту та управління персоналом, серед яких слід виокремити 

Базілевича, Є.Г. Панченко, О.Г. Поршнєва, А.В. Шегди та інші. Щодо 

вітчизняних та зарубіжних науковців галузі права, які у свої працях 

розглядали випробування при прийнятті на роботу, слід відзначити праці 

таких видатних учених, як А.В. Биков, В.В. Жернаков, Р.І. Коваленко, Н.О. 

Мельничук, А.О. Мельник, Іванчина, М.І. Іншин  О.І. Процевський, С.М. 

Прилипко,  С.М. Черноус, К.П. Уржинський, О.М. Ярошенко та інші. 

Роблячи аналіз праць науковців, ми прийшли до висновку, що на даний 

момент ніким із них питання випробування не розглядалося у контексті 

елемента інституту оцінки професійного рівня працівників, також відсутня 

узгоджена позиція щодо якостей, які має враховувати роботодавець під час 

встановлення відповідності працівника запропонованій роботі, чи є 

випробування правом працівника на отримання гідної праці, чи варто 

розглядати дане явище під призмою права на якісний добір найманих 

працівників, чи взагалі випробування є універсальним інструментом, який 

вирішує перше і друге завдання одночасно. Аналіз судової практики 

відображає існування великої кількості трудових спорів, які пов’язані з 

виникненням конфліктних ситуацій між сторонами трудових відносин під 

час проходження випробування при прийнятті на роботу. Існування таких 

проблемних питань, на нашу думку, є підставою для більш детального 

дослідження даної категорії трудового права, а результати отриманих 

напрацювань можуть використовуватися як на теоретичному рівні, так і для 

подальшого дослідження у зазначеній сфері, під час викладання курсу 

трудового права в учбових закладах, а також на практиці під час розгляду 

судових спорів у галузі трудових відносин. 

 Перехід України до ринкових відносин у багатьох асоціюється з 

виходом з-під державного управління великої кількості підприємств, 

установ, організацій та створенням нових суб’єктів підприємницької 
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діяльності, метою яких є успішне існування на ринку надання товарів та 

послуг, та отримання у подальшому прибутку. Якщо у першому випадку 

підприємства, установи та організації зазнають змін у формі управління, 

інколи змінюються технологічні процеси виробництва продукції, 

скорочуються напрямки діяльності, які є збитковими, то другий варіант – 

виникнення нових суб’єктів на ринку надання товарів та послуг – 

асоціюється з масовим набором працівників, без яких неможливе існування 

будь-якого суб’єкта господарювання. Створення нових суб’єктів 

підприємницької діяльності потребує не лише наявності матеріальних благ, 

під якими слід розуміти засоби виробництва та капітал, а й наявність 

висококваліфікованих кадрів, які своєю працею здатні розробляти ефективні 

програми розвитку, ставити перспективні завдання, досягати поточних та 

майбутніх цілей задля успішного існування суб’єктів господарської 

діяльності. Тому більшість власників новостворених суб’єктів 

підприємницької діяльності мають велику зацікавленість у залучені до штату 

висококваліфікованих працівників. Один з найефективніших способів добору 

кадрів – випробування при прийнятті на роботу, оскільки його результати 

мають істотне значення як для працівника, так і роботодавця. За 

результатами проведення випробування власник приймає рішення про 

продовження чи припинення трудових відносин з працівником, а працівник 

приймає для себе рішення про те, чи відповідає запропонована робото його 

життєвим позиціям та переконанням. У випадку задоволення потреб однієї та 

іншої сторони трудових відносин має місце подальша пролонгація 

повноцінного трудового договору. Чому повноцінного? На нашу думку, 

трудові відносини, які існують під час проходження строку випробування 

при прийнятті на роботу, не можна вважати стабільними, оскільки: по-перше, 

це пов’язано з тим, що подальше існування трудових відносин має вольовий 

характер, який виражається у активних діях чи бездіяльності, під час строку 

випробування роботодавець не повинен видавати наказ про звільнення 

працівника за п.11 ст.40 та з інших підстав, визначених КЗпП; по-друге, 
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подальше існування трудових відносин залежить від активної поведінки 

працівника, яка виражається у виконанні належним чином покладених на 

нього трудових обов’язків та поданні заяви про звільнення за власним 

бажанням. 

На нашу думку, досліджуючи питання випробування, варто приділити 

увагу умовам трудового договору. Як відомоіз загальної теорії трудового 

права, умови трудового договору поділяються на основні та додаткові, але 

існують й інші позиції щодо класифікації умов трудового договору. 

М.Г. Александров стверджує, що про зміст трудового договору 

потрібно говорити у двоякому розумінні й відрізняти, по-перше, умови, які 

виробляються самими сторонами, що домовляються; по-друге, умови, які не 

виробляються сторонами, а встановлюються законом (або іншим 

нормативним актом), але які (умови) є необхідними, оскільки регулюють 

взаємні права та обов’язки осіб, що уклали трудовий договір. Це такі умови, 

які стають обов’язковими в силу укладення трудового договору, стають 

обов’язковими для його сторін на підставі законів, указів, постанов уряду та 

ін. [116, с.235-237]. 

Т.В. Парпан досліджуючи питання істотних умов трудового договору 

зазначає, що істотні умови трудового договору необхідно класифікувати з 

огляду на підставу внесення (нормативну чи ініціативну) їх до змісту 

договору, і, в результаті, виділяє їх два види: істотно-обов’язкові та істотно-

ініціативні[117, с.7]. 

М.І. Іншин та В.І. Щербина умови трудового договору поділяють на дві 

групи: умови трудового договору, встановлені централізованим 

законодавством або влокальному порядку – поширюються на працівника 

тоді, коли він приступив до виконання своїх трудових обов’язків; умови, 

встановлені угодою сторін в межах, передбачених чинним законодавством, – 

поділяють на обов’язкові (основні, необхідні) умови, без яких трудовий 

договір не може бути укладено, та додаткові (факультативні, не обов’язкові) 

умови, трудовий договір може бути укладений без них [50, с.172]. 
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Більш детальну класифікацію змісту трудового договору визначили 

С.М. Прилипко і О.М. Ярошенко, які зазначають, що трудовий договір має 

поділятися на похідні та безпосередні умови, де похідні умови  

встановлюються законодавством і локальними нормативними актами. При 

цьому  про похідні умови сторони не домовляються , зазначаючи про те, що з 

моменту укладення договору вони вже в силу закону чи іншого нормативно-

правового акта є обов’язковими для виконання. Безпосередні умови – це 

умови, що визначаються угодою сторін. До безпосередніх умов, науковці 

також відносять необхідні (обов’язкові) – умови, що повинні міститися в 

будь-якому трудовому договорі, і факультативні – це умови, що включаються 

до трудового договору за угодою сторін. Якщо ці умови включені в трудовий 

договір, то набувають такої ж юридичної сили, як і необхідні умови [118, 

с.291-292]. Розглядаючи питання трудового договору, науковці пропонують 

наступну класифікацію умов трудового договору, відповідно до якої до 

похідних необхідно відносити: 1) прийняття на роботу; 2) місце роботи; 3) 

час початку дії трудового договору та його строки; 4) трудову функцію; 5) 

умови оплати праці. До факультативних умов трудового договору, в свою 

чергу, потрібно відносити умови, зазначення яких хоч і не є обов’язковим під 

час укладання трудового договору, але їх зміст може мати важливе значення 

для сторін. Слід пам’ятати, що внесення факультативних умов у трудовий 

договір про ті чи інші права і обов’язки прирівнює їх до основних умов 

трудового договору та вимагає обов’язкового виконання з боку сторін 

трудових відносин.   

Важливе значення під час укладення трудового договору має 

визначення трудової функція працівника, обумовлення якої має відбуватися 

підчас укладення трудового договору та слугує відправним началом для 

визначення відповідності чи невідповідності працівника запропонованій 

роботі. К.А. Абжанов у своїх роботах зазначав, що «умова про трудову 

функцію працівника породжує право громадянина, що уклав трудовий 

договір, вимагати надання роботи з певної спеціальності, професії або посади 
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та обов’язок підприємства надати йому таку роботу» [119, c.48]. Тобто, 

укладаючи трудовий договір з умовою про випробування, роботодавець має 

розуміти, що оцінка професійного рівня найманого працівника повинна 

здійснюватися лише в межах певної трудової функції, яка чітко зазначається 

у тексті трудового договору. О.І. Процевський вважає, що трудова функція 

витікає з «роду трудової діяльності», де рід трудової діяльності – це та 

робота, для виконання якої укладається трудовий договір [120, с.112]. У 

подальшому дану позицію підтримує Р.І. Коваленко, який вважає, що під 

трудовою функцією слід розуміти сукупність відповідних вимог, яким 

повинен  відповідати працівник для виконання конкретної обумовленої з 

роботодавцем роботи [121, с.24]. 

Важливість обумовлення трудової функції пояснюється тим, що у 

випадку встановлення факультативної умови або, як відзначають деякі 

науковці, істотно-ініціативної умови трудового договору про встановлення 

випробування при прийнятті на роботу перевірці має піддаватися саме 

відповідність працівникавизначеній у трудовому договорі трудовій функції. 

 Досліджуючи таку правову категорію як випробування при прийнятті 

на роботу, слід з’ясувати етимологію слова «випробування», проаналізувати, 

яким чином визначають дану дефініцію вчені та який зміст вкладає в це    

поняття законодавець у нормативно-правових актах. Актуальність даного 

аналізу обумовлена тим, що відсутність закріпленого на законодавчому рівні 

поняття «випробування при прийнятті на роботу» призводить не лише до 

різного праворозуміння, і, як наслідок, до різного правозастосування даного 

способу визначення професійного рівня не лише суб’єктами трудового 

трудових відносин, а й до неправильного та неоднакового тлумачення норм 

під час вирішення трудових спорів на практиці судами та органами, на які 

покладено обов’язок вирішувати трудові спори поза судовим порядком, що, в 

свою чергу, призводить до порушення трудових та конституційних прав 

людини. 
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На нашу думку, перш ніж запропонувати власну дефініцію поняття 

«випробування при прийнятті на роботу»,необхідно: по-перше, визначити 

етимологію даного слова; по-друге, проаналізувати, яким чином визначають 

дану категорію трудового права науковці; по-третє, визначити істотні ознаки 

терміна «випробування при прийнятті на роботу», що надасть можливість 

відокремити дану категорію права від суміжних явищ. Лише після виконання 

вищезазначених завдань виникає можливість сформувати чітке власне 

бачення інтерпретації терміна «випробування при прийнятті на роботу», яке 

відповідатиме сучасним потребам та буде розкривати зміст даного поняття. 

Звернувшись до словника української мови, бачимо, що у ньому 

«випробування»  означає перевірку можливостей кого-, чого-небудь або 

стійкості до певного впливу на когось, щось [122, с.395]. 

В академічному тлумачному словнику української мови зазначається, 

що слово «випробовувати» означає наступне: перевіряти на ділі якості, 

властивості кого-, чого-небудь, здатність до здійснення, виконання чогось; 

перевіряти міцність чого-небудь, стійкість до певного впливу або здатність 

до певної дії [123, c.106]. Тобто у випадку використання такого 

словосполучення як «випробування при прийнятті на роботу»  у трудовому 

законодавстві має вестися мова про перевірку на ділі якостей та властивостей 

працівника, його здатність до здійснення роботи (трудової функції), 

обумовленої у трудовому договорі, що збігається з визначенням, яке 

міститься у юридичній енциклопедії, «випробування – перевірка 

відповідності працівника роботі, яку він має виконувати за трудовим 

договором» [124, c.404-405]. 

В.В. Жернаков, досліджуючи інститут випробування, визначив 

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 і інших якостей працівника вимогам, які пред’являються до 

виконання дорученої роботи [125, с.5]. Варто підкреслити, що науковець у 
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своєму визначенні наголошує на обов’язковому оговорені сторонами умови 

про випробування під час укладення трудового договору та на строковості 

проведення такої перевірки. 

Дещо інше визначення випробуванню при прийнятті на роботу надає  

О.І. Процевський, який визначає випробування при прийнятті на роботу як  

фактичну перевірку ділових і професійних якостей працівника, його 

здатності до виконання трудової функції чи обов’язків за видом роботи, на 

яку він претендує[126,c.37]. Науковець у своїх працях наголошує на 

диспозитивності та факультативності (додатковості) такої умови як 

випробування при прийнятті на роботу. Визначаючи трудовий договір як 

основну форму реалізації права на працю, закріплену у ст.43 Конституції 

України, як угоду між працівником і роботодавцем, у якій знаходить 

юридичне закріплення можливість працівника заробляти собі на життя, 

законодавець зовсім не випадково перелічує обов’язкові умови змісту цієї 

угоди. Саме тому роботодавець як сторона двосторонньої угоди без згоди 

іншої сторони – працівника – не має права розширити зміст трудового 

договору. Цей юридичний факт, законодавчо визначений  як форма реалізації 

права на працю, допускає включення додаткових умов, у тому числі 

випробування при прийнятті на роботу, але потребує обов’язкової згоди 

працівника [127, с.39]. 

П.А. Бущенко під  випробуванням при прийнятті на роботу розуміє 

узгоджену угодою сторін у межах строків, установлених законом, умову про 

перевірку відповідності ділових якостей робітника або службовця дорученій 

йому роботі, результати якої покликані сприяти стабільності трудових 

правовідносин [128, с.34-35]. Автор у своєму визначенні акцентує увагу на 

тому, що успішне проходження випробування при прийнятті на роботу у 

подальшому, як наслідок, призводить до стабільного існування трудових 

відносин, що є одним з основних завдань трудового права.  

І.Л. Дубровіна стверджує, що випробувати – це перевірити та оцінити 

якості і властивості придатності працівника до дорученої роботи. На думку 
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вченої, випробування при прийнятті на роботу – закріплена законодавством 

та обумовлена сторонами при укладенні трудового договору (контракту) 

процедура перевірки відповідності професійних, ділових та особистісних 

якостей працівника дорученій роботі [129, с. 56].  

Н.О. Мельничук під випробуванням при прийнятті на роботу розуміє  

встановлену в законодавстві і обумовлену сторонами при укладенні 

трудового договору процедуру, що має на меті перевірку відповідності 

професійних, ділових і особистих якостей працівника роботі, що йому 

доручається [130, с.6]. На думку науковця, добір кадрів забезпечує умови 

успішного випробування, що, знашої точки зору є неправильним, оскільки 

ми схильні підтримувати позицію А.О. Мовчан, яка зазначає, що 

випробування –це один із способів кадрового добору, а не навпаки [12, 

с.154]. «Процедура добору» є ширшим поняттям, ніж «випробування при 

прийнятті на роботу», а томувоно включає в себе весь набір інструментів 

(способів) оцінки професійного рівня працівників, що передбачені 

законодавством для вирішення питання якісного комплектування кадрами.  

Заслуговує на увагу позиція А.В. Бикова, який зазначив, що  

випробування при прийнятті на роботу – це встановлена угодою сторін 

трудового договору, а для спеціальних категорій працівників – передбачена 

законами організаційно-правова форма добору кадрів, що обумовлюється 

при укладенні цього правочину, провадиться в межах законодавчо 

закріпленого строку й має на меті перевірку відповідності ділових якостей 

працівника дорученій роботі в межах зазначеної трудової функції [66, с.15]. 

Тобто автор робить висновок, що не завжди норма права про випробування 

під час укладання трудового договору має диспозитивний характер, з чим 

важко не погодитися, оскільки у ч.2 ст.35 Закону України «Про державну 

службу» вказано, що при призначенні особи на посаду державної служби 

вперше встановлення випробування є обов’язковим.  У випадку незгоди 

особи з рішенням про встановлення випробування, вона вважається такою, 

що відмовилася від зайняття посади державної служби [131], а тому позиція 
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більшості науковців, які стверджують про існування договірного 

характерувстановлення процедури випробування при прийнятті на роботу, на 

нашу думку, є хибною. 

В.П. Кохан визначає випробування при прийнятті на роботу як одну з 

правових форм перевірки якості трудової функції працюючого, що дозволяє 

встановити відповідність останнього вимогам і специфіці конкретного 

підприємства, установи чи організації [70, с.114]. Ми вважаємо, що дана 

позиція чітко відображає цільове спрямування встановлення випробування – 

перевірку відповідності працівника роботі, яка була обумовлена у трудовому 

договорі. Варто зауважити, що автор говорить про перевірку у конкретних 

виробничих умовах і вказує на відмінність випробування від інших способів 

оцінки професійного рівня, оскільки перевірка відбувається не лише з метою 

встановлення відповідності дорученій роботі, а й з метою прогнозування, як 

у майбутньому буде виконувати свою трудову функцію даний працівник у 

конкретних виробничих умовах, наскільки успішно він адаптувався у 

трудовому колективі. 

Досліджуючи інститут випробування, К.П. Уржинський стверджує, що  

випробування має подвійний характер. По-перше, випробування при 

прийнятті на роботу виконує роль гарантії права на працю, бо дозволяє 

працівникові продемонструвати свої професійні можливості, здібності, 

старання і на цій основі отримати більш точну оцінку кваліфікації та посісти 

відповідну посаду. Цим гарантується забезпечення роботою за здібностями, 

кваліфікаційне зростання кадрів, виявлення інших позитивних результатів, 

що впливають на трудову діяльність і стабільність трудових відносин, 

єдність інтересів їх сторін. По-друге, випробування – це важлива гарантія для 

роботодавця, оскільки воно запобігає помилкам у підборі, розстановці й 

використанні кадрів [132, с.65]. А тому, розглядаючи випробування як 

гарантію роботодавця, яке, на нашу думку, краще називати правом на добір 

кадрів, необхідно звернути увагу і на гарантії, якими наділені працівники. 
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До гарантій працівників під час випробування при прийнятті на роботу 

слід віднести: 1) поширення на працівника всіх прав та гарантій, визначених 

трудовим законодавством; 2) встановлення на законодавчому рівні переліку 

категорій осіб, для яких випробування є забороненим; 3) встановлення 

граничних строків випробування. 

На нашу думку, варто більш детально розглянути другий та третій блок 

гарантій, які встановлює законодавець під час проходження випробування, 

оскільки, як показує судова практика, саме внаслідок порушення даних прав 

виникають спірні ситуації.  Так, у ч. 3 ст. 26 КЗпП законодавець виокремив 

категорії працівників, для яких встановлення випробування заборонено. До 

них належать:1) особи, які не досягли вісімнадцяти років;2) молоді робітники 

після закінчення професійних навчально-виховних закладів; 3) молоді 

спеціалісти після закінчення вищих навчальних закладів; 4) особи, звільнені 

у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; 5) інваліди, 

направлені на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної 

експертизи; 6) особи, обрані на посаду; 7) переможці конкурсного відбору на 

заміщення вакантної посади; 8) особи, які пройшли стажування при 

прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; 9) вагітні жінки; 

10) одинокі матері, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або 

дитину-інваліда; 11) особи, з якими укладається строковий трудовий договір 

терміном до 12 місяців; 12) особи, прийняті на тимчасові та сезонні роботи; 

13) внутрішньо переміщені особи; 14) особи, переведені на роботу в іншу 

місцевість або на інше підприємство, в установу, організацію; 15) інші 

випадки, передбачені законодавством[133]. 

Аналіз проекту ТК, а саме ст.38, дає змогу переконатися, що і у 

майбутньому основному законі про працю дане питання не зазнає істотних 

змін. Так,у ч.1 вищезазначеної статті вказано, що випробування при 

прийнятті на роботу не встановлюється для таких осіб: 1) неповнолітніх; 2) 

звільнених з військової чи альтернативної (невійськової) служби, які вперше 

стають до роботи протягом року після такого звільнення; 3) призначених на 
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посаду; 4) обраних на посаду; 5) переможців конкурсного відбору на 

заміщення вакантних посад; 6) осіб, які пройшли стажування з відривом від 

основної роботи; 7) осіб, які закінчили професійно-технічні чи вищі 

навчальні заклади і вперше стають до роботи за здобутою професією 

(спеціальністю); 8) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох 

років; 9) осіб, які запрошені на роботу в порядку переведення від іншого 

роботодавця за погодженням між роботодавцями; 10) осіб з інвалідністю, 

направлених на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної 

експертизи; 11) осіб, з якими укладається трудовий договір строком до 

одного року; 12) внутрішньо переміщених осіб [134]. 

На нашу думку, такий перелік осіб, для яких встановлення 

випробування є забороненим, суперечить сутності випробування як одному із 

способів, що забезпечує проведення ефективної процедури добору кадрів. 

Така позиція пояснюється тим, що під час випробування роботодавець має 

можливість визначити рівень ділових якостей працівника та на основі 

отриманої інформації у комплексі з іншими даними, які він має можливість 

отримати під час документально-ознайомчої процедури, конкурсного відбору 

чи співбесіди, сформувати об’єктивне враження про професійний рівень 

працівника та прийняти рішення щодо подальшого плану роботи з 

конкретним працівником на конкретному підприємстві, в організації чи 

установі. Таким чином, виокремлення такої значної кількості осіб, до яких 

випробування як спосіб перевірки відповідності займаній посаді 

незастосовується, ставить під сумнів реалізацію права роботодавця на 

проведення якісного добору кадрів, що у сучасних умовах розвитку 

суспільних відносин у сфері праці є неприпустимим. 

У зв’язку з цим, ми пропонуємо, власну позицію з даного питання, а 

саме ч.3 ст.26 КЗпП викласти в наступній редакції:«Випробування не 

встановлюється при прийнятті на роботу: 1) неповнолітніх; 2) звільнених з 

військової чи альтернативної (невійськової) служби, які вперше стають до 

роботи протягом року після такого звільнення; 3) призначених на посаду; 4) 
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обраних на посаду державної служби; 5) осіб, які пройшли стажування з 

відривом від основної роботи; д) осіб, які закінчили професійно-технічні чи 

вищі навчальні заклади і вперше стають до роботи за здобутою професією 

(спеціальністю); 6) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох 

років; 7) осіб, які запрошені на роботу в порядку переведення від іншого 

роботодавця за погодженням між роботодавцями; 8) осіб з інвалідністю, 

направлених на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної 

експертизи; 9)осіб, з якими укладається трудовий договір строком до одного 

року; 10) внутрішньо переміщених осіб. 

Таким чином, запропонована позиція автора щодо внесення змін до 

чинного законодавства створює баланс між інтересами як роботодавця, які 

виражаються у бажанні провести якісний добір кадрів, так і працівника, що 

має можливість реалізувати своє конституційне право на працю шляхом 

працевлаштування на роботі, яка задовольняє його потреби. 

На нашу думку, градація тривалості випробувального строку, яка існує 

у нині діючому КЗпП, є доволі абстрактною та дозволяє роботодавцеві 

маніпулювати своїм домінуючим становищем над працівниками. Ч.1 та ч.2 

ст.27 КЗпП визначає, що строк випробування при прийнятті на роботу, якщо 

інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох 

місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним 

органом первинної профспілкової організації– шести місяців, строк 

випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати 

одного місяця. Встановлену законодавством України різницю тривалості 

випробування для робітників і решти працівників досить важко пояснити. З 

точки зору Б.С. Стичинського та І.В. Зуба, це пояснюється тим, що працю 

робітників у нас навчилися оцінювати протягом досить короткого часу. Що 

стосується службовців, особливо керівників і спеціалістів, то суспільство не 

тільки не опанувало механізм оцінки цих працівників і якості їх праці, а й не 

виробило такого механізму взагалі, що є причиною застою в суспільстві [135, 

с.187]. Ми погоджуємося з даною позицією науковців, та вважаємо, що на 



124 

відміну від робітничих професій, працю спеціалістів, керівників та інших 

кваліфікованих працівників достатньо важко оцінити та визначити їх 

професійний рівень, а тому і питання вирішення відповідності 

запропонованій роботі вимагає більш тривалого часу. Щоб обмежити 

зловживання роботодавця щодо встановлення максимально граничних 

строків випробування, ми пропонуємо прив’язати тривалість строку 

випробування до строку попередження про звільнення у зв’язку з 

встановленням невідповідності. Так, виходячи з позиції, що мінімальної 

тривалості строку випробування законодавцем не встановлено, ми 

пропонуємо за мінімальне значення брати 1 місяць, у випадках збільшення 

строку тривалості випробування, має збільшуватися і строк попередження 

про звільнення у зв’язку з встановленням невідповідності запропонованій 

роботі. Так, відповідно до ст.28 КЗпП роботодавець має попередити 

працівника про майбутнє звільнення не менше ніж за три дні. На нашу 

думку, роботодавець, збільшуючи строк випробування, зобов’язаний 

пропорційно збільшувати і строк попередження працівника про звільнення у 

зв’язку з встановленням невідповідності. Наприклад, встановлюючи строк 

випробування 2 місяці, роботодавець зобов’язаний попередити працівника за 

6 днів, 3 місяці – за 9 днів. З нашої точки зору, дане правило дозволить 

збалансувати інтереси роботодавців та працівників, оскільки існуюча 

градація строків обумовлюється тим, що в наш час навчилися швидко 

оцінювати працю робітничих професій, а встановлення для кваліфікованих 

працівників більшої тривалості випробування пов’язано з складнішим 

процесом оцінки їх відповідності. 

Таким чином, ми пропонуємо ч.2 ст.28 КЗпП України викласти в 

наступній редакції: «У разі встановлення власником або уповноваженим ним 

органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, 

або виконуваній роботі, він має право протягом строку випробування 

звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні у 

випадку встановлення тривалості випробування один місяць, за шість днів – 
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у випадку тривалості випробування від одного до двох місяців та дев’ять 

днів, якщо тривалість випробування перевищує два місяці». 

Досліджуючи випробування як один з правових механізмів правового 

регулювання оцінки професійного рівня працівників, ми вважаємо, що 

значну увагу необхідно приділити сучасному стану судової практики з 

приводу даного питання.  

Так, у судовій справі Особи 1 до Копачівської сільської ради 

Дережнянського району Хмельницької області та Копачівського сільського 

голови позивач звернувся до суду з позовом про визнання незаконним 

розпорядження про звільнення. Під час розгляду судової справи судом було 

встановлено, що розпорядженням Копачівського сільського голови №40 від 

30 грудня 2014 року позивача було прийнято на посаду директора КЛП 

«Комунгосп» с. Копачівка Дережнянського району з випробувальним 

терміном три місяці 30 грудня 2014 року. Розпорядженням №8 від 20 березня 

2015 року випробувальний термін було продовжено до 30 квітня 2015 року, 

тобто строк випробування було продовжено на 1 місяць, а розпорядженням 

№12 від 22 квітня 2015 року ОСОБУ1 було звільнено із займаної посади на 

підставі ст. 28 КЗпП як таку, що не пройшла випробування. У судовому 

засіданні Особа 1 пояснила, що звільнення є безпідставним, оскільки свої 

обов’язки вона виконувала у повній мірі і належним чином, показники 

роботи свідчили про її успішність і перспективу. Також позивач наголошував 

на тому, що він не був повідомлений про продовження строку випробування 

на 1 місяць. Представник відповідача відмовився визнавати позовні вимоги 

щодо незаконності звільнення, аргументуючи це тим, що за результатами 

фінансово-господарського звіту, який надав позивач, на сесії було прийнято 

рішення про звільнення Особи 1 із займаної посади. Продовження строку 

випробування позивача підтверджується протоколом засідання від 20 березня 

2015 року, на якому й було прийнято відповідне рішення. При цьому позивач 

був присутній на даному засіданні та заперечень з приводу рішення не мав. 

Суд відмовив у задоволенні позову, виходячи з позиції, що звільнення 
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відповідача є обґрунтованим, а продовження строку випробування 

застосовано відповідно до норм чинного законодавства. З матеріалів 

судового рішення вбачається викривлене тлумачення норм трудового 

законодавства, що призвело до порушення трудових прав громадянина. 

Більш того, в ході судового розгляду встановлено, що виборний орган 

первинної профспілкової організації при Копачівській сільській раді 

відсутній, тому суд вважає, що, продовживши позивачеві випробувальний 

термін до чотирьох місяців без погодження з профспілковим органом, 

сільська рада дотрималась вимог ч.1 ст. 27 КЗпП України [136]. На нашу 

думку, таке тлумачення норм законодавства не відповідає дійсності, оскільки 

потрібно чітко розмежовувати процедуру встановлення випробування та 

визначення строків її тривалості і продовження випробувального строку та 

підстав, за якими випробувальний строк може бути продовжено.  

У даному випадку має місце саме продовження випробувального 

терміну, яке можливе лише у випадку, коли працівник фактично не 

працював, незалежно від причин. Таким чином, випробування можна 

продовжити лише на той строк, протягом якого працівник фактично не 

виконував свої трудові обов’язки. Аналіз матеріалів справи свідчить, що 

відповідач не наводив жодних фактів щодо відсутності працівника на 

робочому місці, а тому продовження випробування, визначене у ч.2 ст.27 

КЗпП, є недопустимим.Відповідно,з 31 березня 2015 року Особа 1 має 

вважатися такою що пройшла випробування, а її звільнення можливе лише 

на загальних підставах, визначених законодавством, а не у зв’язку з тим, що 

вона не пройшла випробування при прийнятті на роботу. 

 Розглядаючи питання строків під час встановлення випробування при 

прийнятті на роботу, ми вважаємо, що доцільним було б збільшити строк, за 

який власник має повідомити працівника про розірвання трудових відносин у 

зв’язку з непроходженням випробування. Аналіз судової практики чітко 

демонструє, що переважна більшість наказів про звільнення працівника у 

зв’язку з непроходженням випробування видається в останній день, що, на 
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нашу думку, ставить працівника у складну життєву ситуацію, оскільки 

усвідомлення ним факту свого звільнення в переважній більшості випадків 

негативно впливає на його психологію.Окрім того, людина не має часу для 

пошуку нового робочого місця і, як наслідок, нового джерела доходів.  З 

нашої точки зору, за аналогієюіз ст. 27 щодо встановлення строків 

випробування у ст. 28 має бути диференційовано строк, за який роботодавець 

зобов’язаний повідомити працівника про звільнення у зв’язку з 

непроходженням випробування у зв’язку з встановленням невідповідності, у 

випадках,коли строк випробування перевищує 3 місяці, власник має 

попередити працівника про звільнення за 5 днів. 

Досліджуючи випробування при прийнятті на роботу як складовий 

елемент механізму оцінки професійного рівня працівників, потрібно 

з’ясувати, на що має звертати увагу роботодавець під час винесення рішення 

про відповідність чи невідповідність працівника. Як зазначає Н.О. 

Мельничук, категорія «невідповідність» не є нормативно визначеною, а отже, 

має оціночний характер, що і викликає можливість суб’єктивного підходу 

власника або уповноваженого ним органу та може викликати порушення 

трудових прав працівника, що перебуває у стані випробування [7, c.59]. Дещо 

схожої позиції притримується Р.І. Коваленко, який акцентує увагу на тому, 

що досить суттєвим недоліком є порядок оцінки результату випробування 

виключно роботодавцем. Такий підхід до регулювання цього питання не 

виключає можливості виявлення суб’єктивізму і, як наслідок, 

необ’єктивності в оцінці результатів випробування. У якійсь мірі 

відбувається не зовсім повна оцінка працівника займаній посаді, якщо навіть 

працівник має всі необхідні критерії для цієї роботи, а з деяких причин не 

сподобався роботодавцю,  той, в свою чергу, вирішив звільнити його у 

зв’язку з тим, що не пройшов випробування, то тут досить складно довести 

неправомірність дій роботодавця. Тому спосіб оцінки при випробуванні є не 

зовсім повний і всебічний [122, с.123]. Аналіз судової практики може 

сформувати аналогічне бачення такої ситуації. Так, розглядаючи позов Особи 
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1 до ТОВ «Ев’яп Трейдинг Україна» з вимогою визнати наказ про звільнення 

незаконним та поновити на роботі, зазначимо, що, на думку позивача, 

рішення про звільнення у зв’язку з встановленням невідповідності займаній 

посаді є безпідставним. Відповідач заперечував проти задоволення позову, та 

у судовому засіданні зазначив, що, враховуючи незадовільні результати 

випробування та встановлену невідповідність працівника роботі, було 

складено «Результати проходження випробування», інформація про 

непроходження випробування Особі 1 була доведена шляхом вручення 

повідомлення про непроходження випробувального строку, що спростовує 

безпідставність її звільнення. Приголомшує позиція суду щодо даної 

ситуації, який говорить, що діючим законодавством, зокрема ст. 26-28 КЗпП 

України, яка регулює питання проходження випробування, не передбачено 

обов’язку роботодавця надавати детальні роз’яснення щодо непроходження 

випробування. Такий обов’язок роботодавця ні законодавством, ні правилами 

внутрішнього трудового розпорядку та іншими актами товариства не 

встановлений [137]. 

Виходячи з позиції суду, зазначимо, що встановлення невідповідності 

працівника є оціночною категорію, з чим ми незгодні. На нашу думку, 

приймаючи рішення про встановлення  невідповідності працівника, власник 

має його формувати виключно на показниках успішності виконання 

працівником своїх трудових обов’язків, а тому таке рішення повинне бути 

обґрунтованим та включати в себе фактичні показники виконаної роботи. 

Фактичними показниками  невідповідності працівника займаній посаді 

можуть слугувати: доповідні записки керівника щодо невиконання 

працівником покладених на нього обов’язків, невиконання працівником 

поставленого плану завдань, наявність браку у виробництві (враховуючи 

допустимі показники браку під час виробництва), скарги відвідувачів (у 

випадку роботи, пов’язаної із сферою надання послуг), негативні результати 

фінансової звітності та інші показники, що відображають виконання 

працівником свої посадових обов’язків. Схожу позицію висловлює А.В. 
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Биков, який наголошує, що категорія «невідповідність» до числа оціночних 

не належить, адже про невідповідність особи виконуваній роботі йдеться у 

випадку, коли між передбаченими законом критеріями невідповідності й 

конкретними фактами неналежного виконання ним трудових обов’язків 

наявний прямий причинно-наслідковий зв’язок, а також коли працівникові 

було створено й забезпечено можливість виконання роботи на належному 

рівні, а невиконання залежало від нього самого. Незалежно від причин, 

невідповідність працівника виявляється у процесі здійснення ним трудової 

діяльності й полягає у його неспроможності через низький рівень 

теоретично-практичних знань, умінь і навичок належним чином виконувати 

трудові обов’язки в межах своєї трудової функції. Інакше кажучи, 

відповідність чи невідповідність працюючого дорученій йому роботі є 

об’єктивним явищем, а визначення результатів випробування, що 

здійснюється роботодавцем, – суб’єктивною оцінкою об’єктивних 

результатів трудової діяльності [66, с.156].  

На сучасному етапі розвитку науки трудового права не існує 

узгодженої думки науковців щодо об’єкта оцінки. Деякі вчені стверджують, 

що під час вирішення питання про відповідність працівника запропонованій 

роботі роботодавець має брати до уваги ділові, професійні та моральні якості, 

дехто говорить, що оцінка має базуватися на основі ділових, особистісних та 

моральних якостях, представники радянського періоду наголошують на 

необхідності врахування політичних поглядів працівників. Ми вважаємо, що 

набір якостей, які повинен брати до уваги роботодавець, повинен залежати 

від посади, на яку приймається працівник, а тому сукупність якостей може 

суттєво різнитися. Важливо наголосити на тому, що, окрім якостей, на основі 

яких здійснюється оцінка професійного рівня працівника під час 

проходження випробування, роботодавець, вирішуючи питання відповідності 

чи невідповідності, має брати до уваги результати роботи, виконаної під час 

проходження випробування. 
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Важливим моментом у процесі дослідження випробування при 

прийнятті на роботу мають принципи, які покладаються в основу даної 

процедури як категорії трудового права. Дана позиція обумовлюється тим, 

що саме вони розкривають її сутність та надають можливість зрозуміти 

основу ідею випробування як категорії трудового права. Враховуючи те, що 

проблема принципів трудового права загалом та окремих його інститутів 

зокрема постійно перебуває у центрі уваги багатьох учених-теоретиків, слід 

погодитися з думкою П.Д. Пилипенка, який зазначає, що принципами 

трудового права як системи норм, покликаних 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 

[138, с.56]. 

Значення принципів трудового права полягає в тому, що вони (а) 

відображають суть трудового законодавства в його взаємозв’язку з 

економічним і політичним життям суспільства, (б) допомагають усвідомити 

зміст конкретних норм чинного законодавства, (в) визначають тенденції 

розвитку трудового законодавства, (г) є однією з підстав об’єднання окремих 

норм права в галузі й інститути права, (ґ) сприяють правозастосовним 

органам у вирішенні питань, недостатньо врегульованих конкретними 

нормами права [139, с.43]. Але не завжди на практиці відбувається 

дотримання даних принципів, що, як наслідок, призводить до порушення 

норм трудового законодавства, які регулюють порядок проведення 

випробування при прийнятті на роботу. Наведемо наступний приклад: 

громадянина А було прийнято на посаду головного агронома приватного 

підприємства «Вихід-2» на умовах безстрокового трудового договору, про 

що був виданий відповідний наказ від 02 квітня 2014 року. 20 серпня 2014 

року йому запропонували взяти відпуску за власний рахунок на 

невизначений термін. До роботи він мав стати 01 грудня 2014 року, але до 
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роботи у визначений термін його не допустили, обіцяючи вирішити питання 

на його користь найближчим часом. 12 листопада 2014 року за його заявою 

було відкрите кримінальне провадження за ч. 1  ст. 175 КК України. 23 

листопада 2015 року у зв’язку з виплатою йому заборгованості по заробітній 

платі кримінальне провадження було закрите. 24 листопада 2015 року під час 

ознайомлення з матеріалами кримінального провадження він дізнався про те, 

що наказом №5 від 07 квітня 2014 року його було прийнято на посаду 

головного агронома приватного підприємства «Вихід-2» з місячним 

випробувальним терміном, а наказом № 9 від 08 травня 2014 року його 

звільнено з займаної посади як такого, що не витримав випробування. Ці 

накази раніше йому не оголошувалися та не надавалися для ознайомлення. 

Позивач просить визнати незаконним та скасувати наказ № 9 від 08 травня 

2014 року про його звільнення з посади головного агронома, визнати 

незаконним його звільнення з посади головного агронома як такого, що не 

пройшов випробувального терміну, та поновити на посаді головного 

агронома приватного підприємства «Вихід-2». Суд, заслухавши пояснення 

сторін та дослідивши матеріали справи, встановив, що після 08 травня 2015 

року громадянина А перебував у трудових відносинах з ПП «Вихід-2», що 

посвідчується матеріалами кримінального провадження 

№12014230250000936, у якому вказано, що провадження було закрите у 

зв’язку з тим, що перед громадянином А було погашено заборгованість по 

заробітній платі за серпень 2014 року [140]. 

Тому наказ №9 від 08 травня 2014 про звільнення за ст. 28 КЗпП 

потрібно вважати незаконним, а громадянина А таким, що витримав 

випробувальний строк, подальше розірвання трудового договору можливе 

лише на загальних підставах, передбачених КЗпП України. У даному випадку 

роботодавець знехтував положенням ч. 1 ст. 28 КЗпП, оскільки, беручи до 

уваги те, що у випадку, коли строк випробування закінчився, а працівник 

продовжує працювати, він вважається таким, що пройшов випробувальний 

термін, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на 
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загальних підставах, визначених законодавством. Дане порушення з боку 

роботодавця надає можливість побачити, що у зв’язку 

порушеннямвідбувається нехтування групою принципів, які притаманні 

інституту випробування при прийнятті на роботу. У наведеному прикладі 

можна побачити, як порушується принцип гласності, презумпції 

відповідності працівника та об’єктивності.О.І.Прокопенко 28 травня 2015 

року був прийнятий на роботу до ДП ЛДЗ «Лорта» на посаду механіка цеху 

2-ї групи в інструментальний цех. 18 червня 2015 року на нього було 

покладено тимчасове виконання службових обов’язків начальника 

механічного цеху з увільненням від виконання основних обов’язків, терміном 

на 1 місяць, а також 23 липня 2015 року терміном на 1 місяць. А 01 вересня 

2015 року він був звільнений у зв’язку з незадовільним результатом 

випробування. О.І. Прокопенко, не погоджуючись з таким рішенням, 

звернувся до суду з вимогою визнати дії ДП ЛДЗ «Лорта» щодо винесення 

наказу №473-к від 01 вересня 2015 року про звільнення його з 01 вересня 

2015 року з посади механіка цеху 2-ї групи інструментального цеху 

незаконними.  

Представник відповідача позов заперечила, пояснивши, що О.І. 

Прокопенко був звільнений з посади механіка цеху 2-ї групи  

інструментального цеху (040) відповідно до закону, оскільки згідно з наказом 

ДП ЛДЗ «Лорта» №473к від 01 вересня 2015 року, акта від 01 вересня 2015 

року, висновку за результатами випробування від 01 вересня 2015 року не 

пройшов випробування. Відповідно до наказу ДП ЛДЗ «Лорта» №279к від 28 

травня 2015 року О.І. Прокопенка було прийнято механіком цеху 2-ї групи в 

інструментальний цех (040) з 02 червня 2015 року із встановленням 

випробувального терміну три місяці. Згідно із завданням ДП ЛДЗ «Лорта» за 

період випробування (з 02 червня 2015 року по 01 вересня 2015 року) механік 

цеху О.І. Прокопенко повинен був виконати таку роботу: здійснити ремонт 

токарно-гвинторізного верстата 1К62, ознайомитися з обслуговуванням 

металообробних верстатів. Беручи до уваги надані докази, а саме наказ 
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№323к від 18 червня 2015 року та наказ №390к від 23 липня 2015 року, О.І. 

Прокопенко виконував обов’язки начальника механічного цеху з 

увільненням від виконання основних обов’язків. Розглянувши матеріали 

справи, суд задовольнив позовні вимоги О.І. Прокопенка, мотивуючи це тим, 

що протягом 58 днів позивач виконував працю, не обумовлену у трудовому 

договорі, та лише 21 день виконував обов’язки, які передбачені у трудовому 

договорі. Таким чином, позивач відповідно до двох наказів власника 

виконував обов’язки, які відповідали значно вищі посаді – начальник 

механічного цеху, що свідчить про належне виконання ним трудових 

обов’язків, а тому суд переконаний, що відповідач без належного 

обґрунтування, не врахувавши всіх обставин, прийняв рішення про 

незадовільний стан випробування [141]. На нашу думку, в даному випадку 

роботодавець ДП ЛДЗ «Лорта» не міг прийняти об’єктивного рішення про 

незадовільний результат випробування, оскільки працівник фактично не 

виконував ту роботу, відповідність якій повинна перевірятися у період 

випробувального строку, що порушує принцип визначеності вимог, які 

висуваються до працівника у процесі випробування. Також з матеріалів 

справи вбачається, що, виконуючи складнішу роботу, ніж передбачена 

трудовим договором, працівник сумлінно та належним чином виконував 

покладені на нього обов’язки. Таким чином, у даному випадку відбувається 

недотриманням принципу об’єктивності під час винесення рішення про 

відповідність чи невідповідність працівника запропонованій роботі. Отже, 

зробивши аналіз судової практики, можнаіз впевненістю стверджувати про 

нехтування принципами права,які притаманні випробуванню при прийнятті 

на роботу як окремій категорії права, що, на нашу думку, є неприпустимим, 

оскільки саме від їх дотримання у процесі використання випробування як 

способу оцінки професійного рівня працівників залежить не лише теоретичне 

уявлення про випробування, а й законотворча і практична діяльність. 

Виходячи з вищевикладеного, ми дійшли висновку, що випробування 

при прийнятті на роботу за загальним правилом є факультативною умовою 
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трудового договору, яка передбачає встановлення відповідності працівника 

займаній посаді протягом певного строку шляхом визначення його ділових та 

особистісних якостей, а також успішності виконання покладених на нього 

трудових обов’язків відповідно до вимог, передбачених трудовим договором 

та посадовою інструкцією, з метою покращення процедури добору кадрів. До 

ознак, які характеризують випробування при прийнятті на роботу як 

самостійну категорію трудового права, на нашу думку, слід віднести: 1) 

порядок застосування регламентовано КЗпП та іншими законами, означає те, 

що недотримання процесуального порядку є підставою про визнання 

недійсною умову про встановлення випробування; 2) за загальним правилом 

є факультативною умовою трудового договору, умова про встановлення 

випробування при прийнятті на роботу як правило розглядається як 

додаткова умова трудового договору, порядок її встановлення має бути 

заздалегідь обговореним з працівником та роботодавцем. Законодавством 

передбачені випадки, коли випробування при прийнятті на роботу є 

убов’язковою умовою виникнення нових трудових відносин; 3) основною 

метою випробування є підвищення ефективності проведення процедури 

добору кадрів; 4) є строковим явищем, межі якого чітко передбачені на 

законодавчому рівні. На законодавчому рівні чітко визначені гранично-

максимальні строки, які може встановити роботодавець; 5) результати 

випробування впливають на подальший розвиток трудових відносин та 

можуть бути підставою як до припинення, так і до їх продовження. За 

результатами збігу випробувального строку, роботодавець має винести 

рішення про подальшу дію трудових відносин чи їх припинення у зв’язку з 

встановлення невідповідності працівника запропонованій роботі, але таке 

рішення має бути надо у визначений законодавством строк та містити 

достатні підстави з приводу підтвердження невідповідності працівника, 

оскільки в іншому випадку таке звільнення визнається пезпідставним та 

незаконним. 
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Розглядаючи випробування при прийнятті на роботу як самостійний 

спосіб визначення професійного рівня працівників, слід зазначити, що доволі 

частим на практиці є застосування під виглядом випробування при прийнятті 

на роботу інших правових, а інколи і не передбачених законодавством 

процедур, які спрямовані на перевірку професійно-важливих якостей та 

використовуються під час добору кадрів. Так, можна сказати про доволі 

часте використання під виглядом випробування при прийнятті на роботу 

стажування та конкурсного відбору, але за своєю природою, процедурою 

проведення, метою та впливом на динаміку трудових відносин вони є доволі 

різними. Відмежовуючи випробування від стажування та конкурсного 

відбору, можемо зазначити, що під двома останніми способами визначення 

професійного рівня працівників слід розуміти: 1) стажування (франц. stage, 

первісно – період формування, від пізньолат. stagium – перебування) –форма 

навчання, що передбачає набуття практичного досвіду та навичок студентами 

(слухачами), вперше прийнятими на роботу, працівниками і претендентами 

на більш кваліфіковану роботу (вищу посаду), перевірку їх професійного 

рівня і ділових якостей, а також підвищення кваліфікації; 2) конкурс – 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 професійної 

підготовки потенційних працівників та раціонального добору кадрів [142, 

с.4]. Слід вказати, що із запропонованихвище визначень доволі просто 

виокремити ознаки, які притаманні даним категоріям та за якими доволі 

легким є відмежування випробування при прийнятті на роботу від суміжних 

категорій. Так, для конкурсного відбору притаманними є наступні ознаки: 1) 

метою проведення є визначення найбільш компетентних осіб серед 

претендентів на вакантну посаду; 2) особливий порядок проведення, який 

регламентовано на законодавчому рівні; 3) конкурсний відбір необхідно 
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відносити до способів визначення професійного рівня, які існують до 

виникнення трудових відносин та мають разовий характер застосування 

(окрім випадків, коли проведення конкурсного відбору не принесло бажаного 

результату – обрання особи-кандидата на вакантну посаду, може 

оголошуватися рішення про повторне проведення конкурсного відбору); 4) 

оцінку професійного рівня особи-кандидата здійснює спеціально-

уповноважений колегіальний орган; 5) результати конкурсного відбору є 

підставою для прийняття рішення про укладення трудового договору 

(контракту) з переможцем конкурсного відбору. Що стосується стажування, 

то варто зазначити наступні характерні ознаки для даного способу 

визначення професійного рівня працівників: 1) метою проведення є 

оволодіння новими знаннями, вміннями на навичками; 2) порядок 

проведення регламентовано на рівні підзаконних актів; 3) є періодичним та 

строковим; 4) оцінка результатів стажування здійснюється безпосереднім 

керівником, який закріплюється за стажистом; 5) результати стажування 

носять рекомендаційний характер та є підставою для просування працівника 

по кар’єрній службі. Таким чином, можна зробити висновок, що 

випробування при прийнятті на роботу суттєво різниться не лише за метою 

та порядком проведення, але і наслідками його застосування на динаміку 

трудових відносин, що говорить про необхідність його чіткого відмежування 

від суміжних категорій трудового права, оскільки випробування при 

прийнятті на роботу  має розглядатися як окремий спосіб визначення 

професійного рівня працівників.   

 

 

3.2 Атестація працівників 

Важливим фактором для визначення  правового регулювання оцінки 

професійного рівня працівників є атестація, оскільки не завжди під час 

прийняття на роботу власник або уповноважений ним орган, який здійснює 

добір кадрів, досягає поставленої мети у процесі залучення кваліфікованих 
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кадрів. Перш за все це пов’язано з тим, що у який би спосіб не відбувався 

добір кадрів, кінцеве рішення приймається людиною, а, як ми знаємо, будь-

хто може помилятися. Також будь-якій людині властиво як підвищувати свій 

професійний рівень, що може відбуватися у процесі відвідування тренінгів, 

стажування, навчання в учбових закладах з метою отримання відповідної 

освітнього ступеня, самовдосконалення та інших способів, які мають 

позитивний вплив на рівень кваліфікації працівника, так і зневажливо 

ставитися до своїх професійних обов’язків, постійного та систематичного 

підвищення кваліфікації, що може призвести до зниження рівня кваліфікації, 

показників продуктивності праці найманого працівника  і, як наслідок, 

ініціювання з боку роботодавця питання про розірвання трудових відносин за 

п.2 ч.1 ст.40 КЗпП, оскільки подальше існування трудових правовідносин з 

даним працівником завдає шкоди інтересам будь-якого підприємства, 

установи чи організації. Атестація як правова конструкція завдяки таким 

ознакам, як обов’язковість та періодичність, здатна найкращим чином 

забезпечити реалізацію виробничої функції трудового права, оскільки, 

усвідомлюючи обов’язок через певний проміжок часу(в залежності від сфери 

діяльності та локальних актів, якими визначається порядок проходження 

атестації) проходити процедуру визначення відповідності займаній посаді, 

працівник стимулюється до постійного підвищення рівня своєї кваліфікації, 

сумлінного виконання трудових обов’язків та покращення результатів праці, 

які можуть виражатись у матеріальних та нематеріальних показниках. 

Періодична атестація працівників як інструмент визначення 

професійного рівня покликана не лише визначити негативні тенденції  

професійного рівня працівників, але за допомогою інформації, отриманої під 

час її проведення, власник має можливість виявити «професіоналів своєї 

справи». Таким чином, атестація як спосіб визначення професійного рівня 

працівників є інструментом, який покликаний не лише задовольняти інтереси 

роботодавця, а й слугувати для реалізації законних прав працівника, одним з 

яких є право на професійне зростання. 
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Тому, на нашу думку, слід більш детально розглянути конструкцію 

проведення атестації працівників, оскільки вона має важливе значення не 

лише для власника підприємства чи уповноваженої ним особи тому, що 

допомагає у подальшому приймати управлінські рішення щодо підвищення 

ефективності використання кадрів, а й для працівників – у застосуванні 

заходів заохочення, подальшому існуванню трудових відносин, зміні 

істотних умов трудового договору чи взагалі їх припиненні у випадку 

отримання негативної оцінки. 

Питанню атестації, окрім науковців у галузі права, значну увагу 

приділяли дослідники кадрового менеджменту та управління кадрами, 

оскільки предметом зазначених галузей є відносини: між роботодавцем та 

найманим працівником; між роботодавцем та трудовим колективом; між 

трудовим колективом та працівником з метою якісної організації праці, що, в 

свою чергу, включає в себе і процес атестації працівників як спосіб 

раціоналізації використання трудових ресурсів.  

А.Я. Кибанов надає наступне визначення: «Управління персоналом 

організації – цілеспрямована діяльність керівного складу організації, 

керівників та спеціалістів підрозділів системи управління персоналом, які 

включають розробку концепцій та стратегій кадрової політики, принципів та 

методів управління персоналом організації, завданням якого є формування 

системи управління персоналом, планування кадрової роботи, розробка 

оперативного плану роботи з персоналом, проведення маркетингу персоналу, 

визначення кадрового потенціалу та потреб організації в кадрах» [143, с.85]. 

Автор наголошує  на тому, що управління персоналом охоплює доволі 

широкий спектр функцій–від прийняття на роботу до його звільнення, а тому 

цілком логічним є те, що і питання атестації працівників належить до 

предмета галузі управління персоналом. Так, розглядаючи питання атестації 

персоналу, автор приходить до думки, що в залежності від мети її проведення 

за допомогою отриманих результатів роботодавець має можливість 

досягнути наступних цілей: 
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Назва цілі Характеристика цілі 

Адміністративні 

Підвищення 

 

Переведення 

Пониження 

 

 

Припинення трудових 

відносин 

 

Заповнення вакансій працівниками, які проявили 

свої здібності, бажання до успіху. 

Надбання працівником нового досвіду. 

Якщо керівництво вважає, що припинення 

трудових відносин з працівником недоцільне, 

враховуючи його стаж та досягнення у минулому. 

Скорочення штату. 

Інформаційні Інформування працівників про рівень їх 

кваліфікації, якості та результати праці. 

Інформування про якісний склад персоналу 

організації, ступінь зайнятості працівників та 

використання їх за спеціальністю, вдосконалення 

способів та методів управління персоналом 

організації. 

Мотиваційні Заохочення подякою, заробітною платою, 

підвищення в посаді. Визначення резервів 

підвищення продуктивності праці. Зацікавленість 

працівників в результатах своєї праці та 

організації в цілому. 

Використання економічних стимулів та 

соціальних гарантій. 

Створення умов для більш динамічного та 

всебічного розвитку особистості. 

 

Дещо схожою є позиція А.С. Маталіна, який, досліджуючи питання 

атестації працівників, приходить до висновку, що під час атестації 
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досягаються наступні основні цілі: 1) управлінська; 2) адміністративна; 3) 

стимулююча(мотиваційна); 4) інформаційна [36, с.37].   

На думку Л.І. Михайлова, під визначенням «управління персоналом» 

слід розуміти сукупність усіх управлінських рішень та видів діяльності, що 

безпосередньо пов’язані з організацією впливу на людей, які працюють на 

підприємстві чи в установі.  Управління персоналом є процесом 

безперервним та включає в себе проблеми планування, підбору, професійної 

підготовки, оцінки та навчання кадрів, які здійснюються з метою їх 

використання, підвищення ефективності праці та покращення якості життя 

[144, с.10].  Виходячи із запропонованоговище визначення,також 

передбачається, що атестація працівників є предметом дослідження не лише 

науки трудового права, оскільки управління персоналом як наукова галузь 

зацікавлена у вивчені та вдосконаленні атестації як ефективного інструменту 

роботи з кадрами.   

Розглядаючи питання удосконалення управління кадрами, Л.В. 

Балобанова розглядає атестацію як один з методів оцінювання персоналу і 

визначає її як  комплексний метод оцінки працівників, що використовує інші 

методи для визначення атестаційною комісією відповідності кандидата 

вакантній посаді або посаді, яку він займає. Так, на думку автора, під час 

прийняття на роботу насамперед відбувається оцінювання особистих якостей 

претендентів, що передбачає широке використання тестування; атестація 

персоналу – оцінювання результатів праці, якості виконання функціональних 

обов’язків, для чого необхідні зовсім інші, ніж при прийнятті на роботу, 

методичні прийоми щодо оцінювання [145, с.234]. 

Аналізуючи праці науковців галузі управління персоналом стосовно 

атестації працівників, ми можемо зробити висновок, що вектор їхніх праць у 

більшій мірі спрямований на розроблення нових і вдосконалення існуючих 

моделей та методів оцінки персоналу з метою підвищення ефективності 

використання трудових ресурсів на підприємстві. 
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У свою чергу, розглядаючи питання атестації, варто пам’ятати, що дана 

категорія використовується під час регулювання трудових відносин, а тому 

логічним є твердження, що процедура атестації працівників відноситься до 

предмета трудового права. Оскільки для ефективного управління персоналом 

на підприємстві, в установі чи організації не достатньо лише застосування 

провідних методів оцінки професійного рівня працівників, будь-яка 

процедура оцінки професійного рівня персоналу має бути передбачена 

нормами чинного законодавства, а порядок її проведення не повинен його 

порушувати, що у сукупності дозволить ефективно здійснювати роботу з 

кадрами. А тому варто більш ретельно звернути увагу на питання 

нормативно-правового регулювання процедури атестації, порядку її 

проведення та юридичних наслідків, які має атестація як один зі способів 

оцінки професійного рівня працівників. 

Питанню правового регулювання атестації працівників приділялиувагу 

багато науковців галузі права, а саме: А.В. Биков, Ю.П. Битяк, В.А. Глозман, 

Л.І. Лазор, М.І. Іншин, А.Я. Кибанов, В.П. Кохан, Х.Т. Мелешко, Ф.П. Негру, 

Ю.М. Полєтаєв, Ю.М. Соляник, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Без 

перебільшення можна стверджувати, що роботи даних науковців мають 

важливе значення для становлення, розвитку та існування як науки трудового 

права, так і атестації як елемента інституту оцінки професійного рівня 

працівників. Але умови сьогодення вимагають перегляду існуючих поглядів 

щодо питання атестації працівників. 

Більшість наукових праць вищезазначених учених була сформована в 

період радянської доби, яка характеризувалася не лише іншою політичною 

системою, але й дещо іншою свідомістю громадян до свого обов’язку 

особистою працею брати участь у розвитку та становленні економічних 

потужностей держави. На наш погляд, питання атестації працівників має 

розглядатися під кутом сучасних вимог суспільства до діючого 

законодавства, з урахуванням чинної політики держави, яка спрямована на 

підвищення економічного рівня країни, шляхом ефективного використання 
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економічно активного населення. Важливість перегляду існуючих поглядів 

щодо процедури проведення атестації набуває актуальності у зв’язку з 

реформуванням органів державної влади через  очищення від 

некваліфікованих працівників, які своїми діями неспроможні реалізовувати 

політику держави. У вирі таких подій роль атестації є особливо важливою, 

оскільки лише у випадку ефективної роботи з кадрами можливе формування 

потужного трудового ресурсу країни. 

Особливого значення для будь-якої правової науки має її понятійний 

апарат, за допомогою якого розкривається зміст тих чи інших правових 

категорій, що застосовуються на практиці під час правового регулювання 

суспільних відносин. Щодо питання якості понятійного апарату трудового 

права, то ми вважаємо, що зміст основного закону про працю не відповідає 

вимогам сьогодення. Така невідповідність призводить до різного тлумачення 

та розуміння однієї і тієї самої правової категорії, не винятком є і тлумачення 

терміна«атестація працівників». Значна кількість нормативно-правових актів 

чинного законодавства по-різному визначає атестацію та порядок її 

проведення, що призводить до різного праворозуміння, і, як наслідок, 

виникнення конфліктних ситуацій під час практичного застосування норм 

трудового законодавства, які регулюють порядок проведення атестації 

працівників. 

На нашу думку, перш ніж робити висновки щодо недоліків чи переваг 

використання атестації як окремого способу визначення професійного рівня 

працівників, необхідно проаналізувати етимологію слова «атестація», 

встановити підзоди щодо його розуміння у науковому середовищі, стан 

законодавчої бази щодо регулювання даного питання.Тільки після цього 

варто переходити до з’ясування такого питання: наскільки ефективною є 

практика застосування атестації як одного із способів оцінки професійного 

рівня працівників, за допомогою якого визначається відповідність працівника 

займаній посаді. 
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Атестація– перевірка та оцінка ділової кваліфікації працівників на 

предмет їх відповідності займаній посаді або здійснюваній роботі [146].   

Ф.П. Негру зазначав, що атестація – це проведення перевірки 

кваліфікації працівника шляхом періодичної оцінки його знань, досвіду, 

навичок, здібностей, тобто його відповідності займаній посаді або 

виконуваній роботі [147, с.33].  

О.П. Жиров визначає атестацію як установлену державою форму 

періодичної перевірки спеціальної трудової правоздатності певної категорії 

працівників і якості виконання ними своєї трудової функції з метою 

встановлення відповідності атестованих займаній посаді, підвищення їх 

професійно-ділового і морально-політичного рівня, а також сприяння 

адміністрації в покращенні підбору і розстановки кадрів [148, c.7]. На нашу 

думку, вищезазначене визначення є доволі вузьким, оскільки вчений 

зазначає, що дана процедура оцінки може застосовуватися лише для 

перевірки працівників, які наділені «спеціальною трудовою правоздатністю», 

що залишає поза увагою  всіх інших працівників, які не володіють 

зазначеною правоздатністю. Така позиція науковця може бути обумовлена 

впливом державної політики, яка панувала у добу радянського періоду, 

оскільки атестація як обов’язковий механізм перевірки відповідності 

працівників займаним посадам на рівні нормативно-правових актів 

стосувалася лише виключних категорій працівників.  

Л.І. Лазор вважає, що атестація – передбачена законодавством 

обов’язкова періодична перевірка й оцінка ділової кваліфікації, особистих і 

моральних якостей при визначенні відповідності займаній посаді або 

виконуваній роботі встановленої категорії працівників [149, c.33]. 

Дещо схожою є позиція В.І. Щербини та М.І. Іншина, які під 

атестацією працівників розуміють періодичну комплексну перевірку рівня 

ділових, особистісних, а деколи й моральних якостей працівника на 

відповідній посаді або процес оцінки ефективності виконання працівником 

своїх посадових обов’язків, що здійснюється його безпосереднім керівником 
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[50, с.232]. У обох випадках варто відзначити, що науковці наголошують  на 

якостях працівників, які можуть братися до уваги під час винесення рішення 

про їхню відповідність. Ми погоджуємося з позицією В.І. Щербини та М.І. 

Іншина, що під час проведення атестації повинні враховуватися не лише 

якості, якими володіє особа, що атестується,а й результати виконуваної 

роботи, тобто ефективність виконання працівником своїх посадових 

обов’язків, визначених посадовою інструкцією, чи здатен він виконувати 

обов’язки, покладені на нього відповідно до довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників. 

Х.Т. Мелешко визначає атестаціююридичним обов’язком 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[150, с.14].  

Д.М. Бахрах, розглядаючи атестацію, веде мову про її двояке 

трактування: а) загальну атестацію, що проводиться з метою оцінки роботи 

державних службовців, підвищення у них почуття відповідальності; б) 

персональну атестацію, яка проводиться відносно окремих державних 

службовців з метою вирішення питань про надання державному службовцю 

чергового звання, про призначення його на іншу посаду, про звільнення 

службовця [151, с.249-253].  

В.П. Кохан у своєму дисертаційному дослідженні надає наступне 

визначення даного поняття: «Атестація працівників – це оціночна процедура, 

за допомогою якої визначається рівень кваліфікації працівників, їх 

відповідність займаній посаді або виконуваній роботі в процесі виконання 

ними своєї трудової функції. Порядок проведення атестації закріплюється 

трудовим законодавством та іншими нормативно-правовими актами, що 

містять норми трудового права, локальними нормативними актами, які 
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приймаються з урахуванням представницького органу працівників» [70,              

с.102]. Аналізуючи визначення, запропоноване науковцем, слід звернути 

увагу на те, що автор одним із перших акцентує увагу на можливості 

регламентації порядку проведення процедури атестації на локальному рівні. 

Запропоноване визначення відповідає нормам сучасного законодавства та 

припускає можливість застосування процедури атестації не лише до 

спеціальних категорій працівників, зайнятих переважним чином на роботі, 

пов’язаній з державною службою, науково-педагогічною та лікарською 

діяльністю, а й для працівників, які реалізовують своє право на працю 

шляхом укладання трудової угоди у сфері недержавного господарювання. 

В.А. Глозман, розглядаючи дане питання, влучно наголошує на 

обов’язковості дотримання принципів, які притаманні процедурі атестації 

працівників, що дозволяє отримати законне та об’єктивне рішення під час її 

проведення. Так, на думку вченого, під атестацією потрібно розуміти 

обов’язковий елемент певних трудових правовідносин, опосередкованих у 

специфічній, заснованій на демократичних принципах(гласність, 

об’єктивність, періодичність, охорона трудових прав працівників), 

адміністративно-трудовій процесуальній формі перевірки ділових якостей 

працівника [152, с.46].  Ми підтримуємо позицію вченого, та вважаємо, що 

лише за умови дотримання принципів притаманних процедурі атестації 

працівників, можливе досягнення цілей, які ставляться перед нею, як 

управлінсько-правовим способом підвищення ефективності використання 

трудових ресурсів.    

У науковій літературі атестацію розглядають у широкому та вузькому 

розумінні (С.Д. Дубенко, О.Ю. Оболенський, Т.Л. Желюк, В.І. Курілов та 

ін.). Атестація в широкому розумінні є одним із чинників проведення 

державної кадрової політики у сфері державної служби, завданнями якої є: 1) 

дотримання на практиці принципів державної служби; 2) забезпечення 

законності в системі функціонування державної служби; 3) формування 

професійного кадрового персоналу державних органів; 4) виявлення 
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потенційних можливостей державного службовця з метою підвищення його 

по службі; 5) застосування до державного службовця заходів 

відповідальності та стимулювання; 6) підвищення дисципліни та 

відповідальності; 7) стимулювання підвищення кваліфікації та 

професіоналізму державних службовців. Атестація у вузькому розумінні 

проводиться з метою перевірки і оцінювання професійних, ділових та 

особистих якостей службовця, визначення його службово-посадової 

відповідності вимогам, що пред’являються по службі. Отже, в цьому 

розумінні основним завданням атестації є визначення відповідності 

службовця посаді, яку він обіймає [153, с.314-315].  

Так, В.І. Курилов вважає, що визначення кваліфікації, рівня знань 

працівника, учня, громадянина, відповідності його ділових і політичних 

якостей певній професії, спеціальності, кваліфікації або посаді можна 

назвати атестацією у широкому розумінні. Атестація працівників у вузькому 

розумінні – це перевірка, яка здійснюється підприємством, установою, 

організацією за допомогою атестаційної комісії з метою постійного 

підвищення ділової кваліфікації та ідейно-політичного рівня працівників, 

покращення їх підбору і розстановки, періодична перевірка ділових, 

політичних, організаторських, моральних і особистих якостей працівників 

певної категорії за спеціальною організованою формою» [154, с.99-100]. 

Важливим моментом під час дослідження атестації є аналіз діючого 

законодавства з метою визначення, яким чином на сьогоднішній день 

врегульоване дане питання на законодавчому рівні, які особливості 

проведення атестаційної процедури тієї чи іншої категорії працівників, які 

якості необхідно враховувати під час визначення професійного рівня у 

процесі проведення атестації. 

На нашу думку, великим недоліком українського законодавства є 

відсутність легального закріплення визначення та порядку проведення 

атестації на рівні КЗпП. Після здобуття Україною статусу незалежної 

держави, окрім успадкування КЗпП, який був прийнятий 1971 року, 
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українське законодавство успадкувало також і нормативно-правові акти, 

серед яких слід зазначити Положення про порядок проведення атестації 

керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів 

підприємств та організацій, промисловості, будівництва, сільського 

господарства, транспорту та зв’язку, затверджене постановою Державного 

комітету Ради Міністрів СРСР з науки та техніки та Державним комітетом 

Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати від 05.10.1973 року 

№420/267. Досить тривалий час дане положення слугувало типовим зразком 

щодо порядку проведення атестації великого кола працівників, які задіяні у 

різних сферах народного господарства Радянського Союзу, а в подальшому, з 

прийняттям постанови Верховної Ради УРСР від 12.09.1991  № 1545-XII 

«Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів 

законодавства СРСР», і на території незалежної України. Варто відзначити, 

що зміст зазначеного положення досить чітко регламентує порядок 

проведення атестації, визначає сектори народного господарства, на які 

поширюється дія положення, окреслює мету застосування атестації, порядок 

її проведення та наслідки, які мають результати атестації для роботодавців та 

працівників. 

З метою регулювання порядку проведення атестування працівників 

органами державної влади було прийнято рішення про прийняття 

спеціальних підзаконних нормативно-правових актів, які регламентують 

порядок проведення атестування працівників у залежності від специфіки 

трудових відносин. Наразі в Україні діє близько 20 нормативно-правових 

актів різних органів виконавчої влади, які регулюють порядок проведення 

атестації в залежності від галузі, у якій існують трудові відносини, що 

обумовлено потребою врахування особливостей праці різних категорій 

працівників, і, як наслідок, має різнитися і порядок проведення атестації з 

метою врахування особливостей роботи. 

 Аналізуючи зміст нормативно-правових актів: постанов Кабінету 

Міністрів України «Про порядок проведення атестації працівників керівного 



148 

складу державних підприємств» від 27.08.1999 № 1571, «Про затвердження 

Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого 

самоврядування» від 26 жовтня 2001 року № 1440,«Про затвердження 

Порядку проведення атестації посадових осіб митної служби» від 25.12.2002 

№ 1984, «Про затвердження Положення про атестацію наукових 

працівників» від 13.08.1999 №1475; наказу Фонду державного майна України 

«Про затвердження Положення про проведення атестації керівників 

виконавчих органів акціонерних товариств, у тому числі холдингових 

компаній, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків» 

від 23.03.2004 року № 558; наказу Державної прикордонної служби України 

«Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців 

Державної прикордонної служби України» від 28.09.2012; наказів 

Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження порядку 

проведення атестування осіб рядового і начальницького складу в органах і 

підрозділах цивільного захисту» від 10.09.2014 № 929,«Про затвердження 

інструкції про порядок проведення атестування поліцейських від 17.11.2015 

№ 1465; наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження порядку 

проведення атестування осіб рядового і начальницького складу Державної 

кримінально-виконавчої служби України» від 24.01.2017 № 172/5; наказу 

Міністерства транспорту України «Про затвердження Положення про 

порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та 

інших спеціалістів підприємств і організацій залізничного транспорту 

України» від 16.04.1996 № 127 – відзначимо, що всі вони мають як спільні, 

так і відмінні риси. 

 До перших слід віднести мету, з якою проводиться атестація, під якою 

слід розуміти підвищення ефективності діяльності працівників, спонукання 

їх до відповідального виконання покладених на них обов’язків; у свою чергу, 

нині чинна постанова 1973 року, окрім перелічених цілей, має на меті 

підвищення ідейно-політичного рівня громадян, що, на нашу думку, в умовах 

сьогодення втратило актуальність, оскільки ст. 15 Конституції України 
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визначає, що суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, 

економічної та ідеологічної багатоманітності [155]. 

Стосовно відмінностей, то варто зазначити, що залежно від сфери 

господарської діяльності, в якій задіяний працівник, порядок визначення 

його відповідності займаній посаді має різнитися, оскільки в залежності від 

покладених на нього обов’язків різниться і сукупність якостей, якими має 

володіти працівник. Так, під час атестування посадових осіб органів 

місцевого самоврядування, окрім результатів роботи, оцінці піддаються 

ділові та професійні якості посадовця [156]. У той же час відзначимо,  що, 

здійснюючи атестування військовослужбовців Державної прикордонної 

служби України, оцінці мають піддаватися не лише результати виконаної 

роботи, ділові та професійні якості, а й моральні якості службовця [157]. У 

процесі атестування працівників поліції, окрім результатів службової 

діяльності, ділових та професійних якостей, під час винесення рішення 

атестаційна комісія має брати до уваги та здійснювати оцінку особистих 

якостей [72], на нашу думку, даний перелік якостей не є повним, оскільки 

працівники поліції, як органий основним завданням якого є слідкування за 

дотриманням правопорядку та усунення правопорушень, мають вирізнятися 

своєю принципністтю, справедливісттю та чесністтю, що означає, 

обов’язкову на’явність в даної категорії працівників високих моральних 

якостей, як обов’язкового елемента їх професійного рівня. 

 Важливим моментом у правовому регулюванні атестації працівників 

стало прийняття Закону України «Про професійний розвиток працівників», 

який визначає спрямованість державної політики у сфері професійного 

розвитку працівників шляхом підвищення їх конкурентоспроможності 

відповідно до суспільних потреб, сприяння роботодавцю в ефективному 

використанні праці та забезпеченні досягнення належного професійного 

рівня працівниками, а атестацію як один з найефективніших способів 

досягнення поставленої мети. Окрім закріплення на законодавчому рівні 

визначення поняття «атестація працівників», під яким слід розуміти 
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процедуру оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і 

посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня [158], даний 

закон урозділі 3 ст. 11 встановлює за роботодавцем право проводити 

атестацію працівників шляхом встановлення такої умови у змісті 

колективного договору, а у випадку відсутності колективного договору 

порядок проведення атестації та категорії працівників, які підлягають 

атестації,визначається роботодавцем за погодженням з виборним органом 

первинної профспілкової організації. Таким чином, дана норма передбачає 

можливість обумовлення проведення атестації не лише  на законодавчому 

рівні, а і на локальному, що, на нашу думку, слід розглядати як впровадження 

прогресивних норм у трудовому законодавстві, які здатні покращити якість 

регулювання трудових відносин. 

Вищезазначений закон слугує базовим нормативно-правовим актом, 

який формалізує порядок проведення процедури атестації для загальної 

категорії працівників. Відповідно до Закону «Про професійний розвиток» 

атестація визначається як процедура періодична, яка проводиться не частіше, 

ніж один раз на три роки. Також Законом передбачено, що атестації не 

підлягають такі категорії працівників: 1) працівники, які відпрацювали на 

відповідній посаді менше одного року; 2) вагітні жінки; 3)особи, які 

здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом, 

інвалідом дитинства; 4) одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей 

віком до чотирнадцяти років; 5) неповнолітні; 6) особи, які працюють за 

сумісництвом; 7) законом чи колективним договором можуть 

установлюватися інші категорії працівників, які не підлягають атестації.  

Норми галузевих нормативних актів можуть містити дещо інший 

перелік осіб, які не підлягають атестації, та строк періодичності проведення 

атестації. Інструкція про порядок проведення атестування поліцейських не 

передбачає ознак строковості під час проведення атестації, а у питанні щодо 

визначення осіб, які не підлягають атестації, зазначається лише одна 

категорія: поліцейські жіночої статі під час перебування у відпустках у 
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зв’язку з вагітністю, пологами і по догляду за дитиною. Інструкцією про 

порядок атестування поліцейських не визначено строків періодичності 

проведення атестації, а лише зазначається, що атестування осіб рядового і 

начальницького складу проводиться: 1) при призначенні на вищу посаду; 2) 

для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову 

невідповідність; 3) для вирішення питання про звільнення зі служби через 

службову невідповідність. 

На нашу думку, така невизначеність з боку законодавця створює умови 

для зловживання правом ініціювати проведення атестації, також залишається 

незрозумілим, чи можливе проведення атестації працівника, який 

відпрацював один місяць, чи є можливим формування всебічного та 

об’єктивного враження про професійний рівень таких працівників та їхньої 

відповідності займаній посаді. 

Невідповідність норм спеціального законодавства, до яких ми 

відносимо Закон України «Про національну поліцію» та інструкції, з 

нормами загального законодавства – Законом України «Про професійний 

розвиток працівників» – призвели до масового оскарження рішень 

атестаційних комісій у судовому порядку. Судова практика з даного питання 

вирізнялася своєю різноманітністю, а надходження численних позовів щодо 

оскарження результатів атестування, в яких позивачі заявляють вимоги про:  

1) визнання протиправним рішення органу поліції в частині включення 

позивача до списку поліцейських, які підлягають атестуванню;  

2) визнання протиправними дій органів поліції щодо проведення 

атестування позивача;  

3) визнання протиправним та скасування рішення атестаційної комісії 

щодо невідповідності позивача займаній посаді та звільнення його зі служби 

в поліції через службову невідповідність;  

4) визнання протиправним та поновлення позивача на посаді;  



152 

5) стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу – ще раз 

підтверджує позицію стосовно вдосконалення процедури атестації відповідно 

до умов сьогодення. 

З метою вирішення спірних питань Пленумом Вищого 

адміністративного суду затверджено постанову «Про судову практику 

оскарження рішень атестаційних комісій органів Національної поліції 

України про звільнення працівників поліції внаслідок непроходження ними 

атестації» від 29.09.2016 № 11. На підставі аналізу судової практики 

оскарження рішень атестаційних комісій органів Національної поліції 

України про звільнення працівників поліції внаслідок непроходження ними 

атестації, було зроблено наступні висновки:  

А. Положення ст. 12 Закону України «Про професійний розвиток 

працівників» є загальними щодо регулювання відносин із атестування 

працівників і не суперечать положенням Закону, а тому поширюються на 

відносини з атестування поліцейських;  

Б. Закріплений у  ч. 2 ст. 57 Закону України «Про Національну 

поліцію» перелік підстав атестування поліцейських є вичерпним;  

В. п. 28 розділу IV Інструкції передбачає, що рішення атестаційної 

комісії з висновками, передбаченими підпунктом 3 або 4 п. 15  розділу IV, є 

підставою для звільнення поліцейського. Із наведеного випливає, що рішення 

атестаційної комісії впливає на права атестованого, тому може бути 

предметом оскарження до суду. Так само може бути предметом оскарження 

до суду наказ керівника органу поліції про звільнення поліцейського, 

оскільки такий наказ є формою виконання відповідного рішення атестаційної 

комісії;  

Г. Затвердження персонального складу атестаційної комісії без 

погодження з Національною поліцією України є порушенням підпункту 2 п. 

2 розділу II Інструкції, а отже, підставою для визнання такого складу 

атестаційної комісії неповноважним. Відповідно, наведена обставина слугує 

однією з підстав для скасування наказу про звільнення зі служби в поліції;  
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Ґ. Відповідно до п. 12 розділу VI Інструкції апеляційна атестаційна 

комісія приймає рішення про відхилення скарги поліцейського або скасовує 

висновок відповідної атестаційної комісії та приймає новий висновок. 

Рішенням атестаційної комісії, яке зобов’язує керівника звільнити позивача зі 

служби, є саме висновок атестаційної комісії. Отже, від позивача не 

вимагається подавати позовну вимогу про скасування рішення апеляційної 

атестаційної комісії про відхилення скарги; наказ про звільнення зі служби в 

поліції може бути скасований незалежно від того, чи залишається чинним 

згадане рішення апеляційної атестаційної комісії; 

Д. Відмова у відкритті провадження за позовною заявою про 

оскарження рішення  атестаційної комісії на тій підставі, що таке рішення не 

впливає на права позивача, є порушенням права особи на доступ до суду, 

оскільки ґрунтується на помилковому розширювальному тлумаченні п.1 ч. 1 

ст. 157 КАС України. Те, що оскаржене рішення не впливає на права 

позивача, є підставою для відмови у задоволенні позову, проте не є 

підставою для відмови у відкритті провадження;  

Е. Положення ч. 3 ст. 99 КАС України про те, що строк звернення до 

суду обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися 

про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, у наведеній категорії справ 

необхідно тлумачити таким чином, що: а) моментом початку перебігу строку 

звернення до суду з вимогою про визнання протиправними дій із включення 

особи до списку поліцейських, які підлягають атестуванню, є дата 

ознайомлення такої особи із цим списком; б) якщо поліцейський подав 

скаргу до апеляційної атестаційної комісії, то перебіг строку звернення до 

суду потрібно відраховувати від дня, коли він був ознайомлений з рішенням 

апеляційної атестаційної комісії, прийнятим за результатами розгляду його 

скарги; в) строк звернення до суду з позовом про скасування рішення 

атестаційної комісії у разі, якщо до звернення до суду була використана 

апеляційна процедура в апеляційній атестаційній комісії і при цьому 

атестована особа отримала за результатами тестування менше 60 балів, 
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починає перебіг з моменту ознайомлення особи з рішенням  атестаційної 

комісії;  

Є. Зважаючи на п. 3 ч. 3 ст. 2 КАС України, відповідно до якого у 

справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті вони 

обґрунтовано, суд у наведеній категорії справ має право і зобов’язаний 

перевірити обґрунтованість оскарженого рішення атестаційної комісії. 

Необґрунтованим, а тому таким, що підлягає скасуванню, слід вважати 

рішення атестаційної комісії у разі, коли: а) відповідач не надав суду доказів 

на підтвердження обставин, які у рішенні атестаційної комісії вважаються 

встановленими. Зокрема, не надано відомостей, отриманих під час співбесіди 

з поліцейським та відомостей із відкритих джерел, на які атестаційна комісія 

посилається як на докази низького рівня мотивації поліцейського щодо 

подальшої роботи, низького професійного рівня/потенціалу поліцейського, 

незнання ним законодавчої бази; б) рішення атестаційної комісії не містить 

висновків щодо обставин, передбачених п. 16 розділу IV Інструкції та факту 

відповідності поліцейського вимогам, що пред’являються до нього як до 

особи, яка перебуває на відповідній посаді; в) негативна оцінка ділових, 

професійних, особистих якостей поліцейського, його освітнього та 

кваліфікаційного рівнів, що надана атестаційною комісією, не узгоджується з 

доказами про позитивну оцінку щодо цього ж поліцейського. При цьому 

атестаційною комісією не наведено мотивів неврахування таких доказів; г) 

набрання поліцейським за результатами тестування кількості балів, меншої 

за мінімально необхідний рівень чи негативні результати тестування на 

поліграфі атестаційна комісія оцінювала без посилання на решту доказів; ґ) 

дані з мережі Інтернет щодо поліцейського були взяті атестаційною комісією 

до уваги, незважаючи на те, що їх достовірність не встановлена та не 

підтверджена відповідними доказами та висновками компетентних органів;  

Ж. У справах про оскарження рішення атестаційної комісії суд не має 

права вживати такий спосіб забезпечення позову, як заборона органу поліції 
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видавати наказ про звільнення поліцейського, оскільки така заборона 

фактично спрямована на майбутнє та безпосередньо вирішує спір по суті 

[159].  

 Варто відзначити, що дана постанова чітко визначаєспіввідношення 

норм спеціального та загального законодавства, здійснює роз’яснення щодо 

підстав проведення атестації та порядок її ініціювання,встановлює порядок 

формування атестаційної комісії,вказує, яке рішення атестаційної комісії 

може вважатися обґрунтованим, містить підстави та порядок оскарження 

висновків атестаційної комісії. 

Невідповідність норм законодавства щодо порядку проведення 

атестації призводить до втрати її змісту, виключення ключових ознак, за 

якими можливе її відмежування від суміжних категорій права, що на 

практиці спричиняє неправильне застосування норм трудового права, і, як 

наслідок, порушення норм діючого законодавства, виникнення трудових 

спорів між сторонами трудових відносин, знецінення атестації як 

ефективного інструменту оцінки професійного рівня працівників. Вважаємо, 

що за таких обставин необхідним є відмежування атестації від таких 

суміжних категорій: випробування при прийнятті на роботу, щорічне 

оцінювання державних службовців, атестація на присвоєння кваліфікаційної 

категорії, атестація на визначення знань і практичних навичок з присвоєнням 

звання. 

Статтею 26 КЗпП України передбачена можливість встановлення 

випробування при прийнятті на роботу як факультативної умови трудового 

договору з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому 

доручається. За загальним правилом умова про призначення випробування 

має бути обумовлена сторонами трудового договору та відображена у наказі 

про прийняття на роботу. Законодавець не виключає можливості 

встановлення випробування при прийнятті на роботу як обов’язкової умови 

при виникненні трудових відносин, що закріплено у нормах спеціального 

законодавства. Прикладом може служити ч. 2 ст. 35 Закону України «Про 
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державну службу», у якій зазначено, що при призначенні особи на посаду 

державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. У 

свою чергу, відмова особи від встановлення випробування при прийнятті на 

роботу є підставою для відмови в укладенні  трудового договору. 

Законодавством передбачені граничні строки встановлення 

випробування, які за загальним правилом не можуть перевищувати 3-

хмісяців, а для робітників, строк випробування не може перевищувати 

одного місяця. У окремих випадках, передбачених законодавцем, строк 

випробування може тривати шість місяців, так відповідно до ч.1 ст. 27 КЗпП 

України за погодження з відповідним органом первинної профспілкової 

організації, строк випробування може бути збільшено до шести місяців. В 

той самий час, необхідно пам’ятати, що під час обліку тривання часу 

випробування, до уваги береться час протягом якого працівник фактично 

виконував покладені на нього обов’язки, дні протягом яких працівник 

фактично не працював, незалежно від підстав не зараховуються до строку 

випробування, а строк випробування відповідно подовжується.    

На законодавчому рівні закріплені категорії працівників, яким 

заборонено встановлення випробування при прийнятті на роботу. До них 

віднесено:  осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після 

закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів 

після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з 

військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених 

на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи; осіб, 

обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної 

посади; осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від 

основної роботи; вагітних жінок; одиноких матерів, які мають дитину віком 

до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; осіб, з якими укладається 

строковий трудовий договір строком до 12 місяців; осіб, прийнятих на 

тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб. Випробування 

також не встановлюється при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при 
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переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а 

також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством. 

Варто погодитися з позицією А.В. Бикова, який, розглядаючи питання 

випробування при прийнятті на роботу, зазначає, що встановлення 

випробування має на меті два головних завдання: 1) перевірку відповідності 

працівника майбутній роботі; 2) визначення, чи підходить вона працівникові 

[66, с. 115]. Результатом проведення випробування, як способу забезпечення 

якісного добору кадрів, може бути, продовження трудових відносин з 

працівником або розірвання з ним трудового договору на підставі п. 11 ч. 1 

ст. 40 КЗпП України. 

Таким чином, ми можемо навести основні відмінності між атестацією 

та випробуванням при прийнятті на роботу: 1) умова про випробування 

повідомляється працівнику під час укладання трудового договору, а час та 

порядок проходження атестації визначаються керівником та доводяться до 

відома працівників відповідним наказом; 2) відмова працівника від 

випробування є підставою для відмови в укладенні з ним трудового 

договору, наслідкиж відмови працівника від проходження чергової атестації 

законодавством не врегульовані; 3) випробування проводиться лише один раз 

при прийнятті на роботу, атестації як способу перевірки відповідності 

працівника займаній посаді притаманна ознака періодичності(як правило 1 

раз на 3 роки); при випробуванні працівник виконує свою трудову функцію 

протягом певного часового періоду (встановленого законодавством або 

угодою сторін), атестація – це разова процедура оцінювання відповідності 

професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим 

обов’язкам; 4) винесення рішення роботодавцем щодо успішності 

проходження випробування, на відміну від атестації,не вимагає створення 

спеціального органу – атестаційної комісії– і може прийматися одноособово; 

5) випробування, на відміну від атестації, може бути окремою підставою для 

розірвання трудового договору, що передбачено КЗпП, в той час як рішення 

атестаційної комісії про звільнення працівника приймається у сукупності з 
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іншими доказами, які можуть свідчити про невідповідність працівника 

займаній посаді. 

Достатньо схожою за метою, порядком проведення та впливом на 

динаміку трудових відносин є щорічна оцінка державних службовців, 

порядок проведення якої закріплено у ст. 44 Закону України «Про державну 

службу» та Типовому порядку проведення оцінювання результатів службової 

діяльності державних службовців. Відповідно до останнього нормативного 

акта оцінюванням є здійснення контролю за якістю виконання посадових 

обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а 

також планування кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня 

професійної компетентності державних службовців, стимулювання їх 

результативної діяльності [129].  

Завдання щорічного оцінювання полягає у визначенні керівником 

успішності виконання підлеглим посадових обов’язків, закріплених у 

посадовій інструкції, з метою раціоналізації використання кадрових ресурсів 

та прийняття кадрових рішень, які у подальшому створять передумови для 

підвищення ефективності роботи органів державної служби. 

Проаналізувавши нормативно-праву базу, яка регулює порядок 

проведення щорічного оцінювання державних службовців, ми дійшли 

висновку, що ці правові категорії є доволі схожими за такими ознаками як: 1) 

мета, з якою ініціюється проведення даних процедур; 2) порядко проведення; 

3) вплив на динаміку існування трудових відносин, але неприпустимим є 

вважати, що дані процедури є тотожними, оскільки хоч дані процедури 

оцінки професійного рівня працівників переслідують одну і ту саму мету -  

раціоналізація використання кадрів, основними відмінностями між даними 

процедурами є: 1) щорічна оцінка державних службовців застосовується 

лише до визначеного кола суб’єктів трудових відносин, які наділені 

спеціально правоздатністтю; 2) на відміну від атестації, щорічна оцінка, як 

правило, здійснюється безпосереднім керівником (у разі необхідності для 

забезпечення об’єктивності, прозорості, неупередженості під час оцінювання 
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може утворюватися комісія); 3) аналогічно з атестацією, щорічне оцінювання 

є періодичною процедурою, хоча періодичність проведення щорічного 

оцінювання є значно меншою; 4) результати щорічної оцінки та атестування 

можуть як позитивно, так і негативно впливати на динаміку трудових 

відносин. У випадку отримання двох поспіль негативних оцінок під час 

щорічного оцінювання, роботодавець в обов’язковому порядку зобов’язаний 

звільнити такого працівника, в той час як рішення атестаційної комісії носить 

рекомендаційний характер. 

Розглядаючи атестацію як спосіб окремий спосіб визначення 

професійного рівня працівників, що передбачений нормами чинного 

законодавства, неможливо залишити поза увагою її види, які передбачені 

чинним законодавством для деяких категорій працівників. 

Відповідно до п. 3 Положення про порядок проведення атестації 

лікарів, законодавець виділяє наступні види атестації: 1) атестація на 

визначення знань і практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) 

звання «лікар-спеціаліст»; 2) атестація на присвоєння кваліфікаційної 

категорії; 3) атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії [160]. 

На відміну від атестації передбаченої Законом України «Про 

професійний розвиток працівників» вищезазначені види атестації 

застосовуються до спеціальної категорії працівників – лікарів. Щодо 

спільних рис даних видів атестації, варто зазначити, що будь-яких з 

перелічених видів атестації передбачає перевірку теоретичних знань та 

навивік атестуємих осіб, яка відбувається за спеціально передбаченою 

процедурую, та передбачає наявність колегіального органу, який здійснює 

оцінку теоретичних знань та практичних навиків, на основі чого приймає 

відповідне рішення. Наслідком атестації на визначення знань та практичних 

навиків є подальшого просування по службі працівника у випадку успішного 

проходження атестування, шляхом видання наступного рішення: про 

присвоєння або підтвердження звання «лікар-спеціаліст» з конкретної 

спеціальності. У випадку отримання незадовільної оцінки, приймається 
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рішення про: відмову у присвоєнні або відмову у підтвердженні звання 

«лікар спеціаліст». Атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії 

передбачає визначення професійного рівня лікарів-спеціалістів за 

лікарськими спеціальностями, які працюють за сертифікатом лікаря 

спеціаліста та закінчили протягом року перед атестацією передатестаційний 

цикл. Після проходження передатестаційного циклу, проводиться іспит, на 

основі результатів якого приймається рішення про: 1) видачу свідоцтва про 

складання іспиту та рекомендації про присвоєння відповідної кваліфікаційної 

категорії у випадку задовільного складання іспиту; 2) у випадку 

незадовільного складання іспиту, ліка направляються на новий 

предатестаційний цикл, після якого мають право повторно скласти іспит. 

Атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії підлягають (за 

бажанням) особи, яким присвоєні кваліфікаційні категорії, у строк до п’яти 

років з дня попередньої атестації. Таким чином, ми можемо зробити 

висновок, що передбачені вищезазначеним порядком види атестації 

спрямовані на систематичну перевірку рівня професійних знань працівників 

та просування по службі найбільш компетентних працівників. 

Порядок проведення атестації посадових осіб митної служби 

передбачає три види атестації: 1) первинну; 2) періодичну; 3) позачергову. 

Виокремлення таких видів атестації пов’язано з особливістю праці митних 

службовців. Її завданням є визначення професійного рівня працівника з 

метою прийняття рішення про допуск до самостійного виконання службових 

обов’язків та присвоєння первинного спеціального звання. Періодична 

атестація працівників митної служби має обов’язковий характер та  

проводиться з метою підвищення ефективності використання кадрів митної 

служби. Позачергова атестація, як і первинна, не є періодичним заходом 

визначення професійного рівня працівника, застосування даного виду 

атестації здійснюється у випадку допущення суттєвих недоліків у роботі, 

порушення урочистого зобов’язання посадової особи митної служби. 
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П.1.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

визначено, що атестація може бути як черговою, так і позачерговою. На нашу 

думку, виділення окремих видів атестації обумовлено різною метою їх 

проведення і, як наслідок, різним порядком проведення процедури атестації. 

Так, розглядаючи чергову та позачергову атестацію педагогічних 

працівників, можна сказати, що у першому випадку – це періодичний спосіб 

оцінки педагогічної діяльності працівників з метою встановлення 

їхвідповідності займаній посаді. На відміну від позачергової, чергова 

атестація педагогічних працівників є обов’язковою та має проводитися не 

рідше одного разу на 5 років. У свою чергу, позачергова атестація 

здійснюється за письмовою заявою працівника з метою підвищення 

кваліфікаційної категорії або за поданням керівника з метою присвоєння 

працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі 

зниження ним рівня професійної діяльності. 

В.П. Кохан, досліджуючи питання правового регулювання атестації, 

вважає, що всі якості і здібності, які перевіряються під час проведення 

атестації, слід поділяти на дві групи: до першої групи варто відносити позиції 

тих правників, які допускають перевірку виключно кваліфікації й ділових 

якостей працівників під час атестації; другу групу, на думку вченої, 

складають науковці, які в атестаційній процедурі вбачають оцінку й 

перевірку не тільки ділових, а й політичних, організаційних, особистих і 

моральних якостей трудівників у різних варіантах їх співвідношення. 

Предметом атестації, з точки зору В.П.Кохан, повинні бути ділові й особисті 

якості особи, її кваліфікація [70, c. 142-143]. Ми вважаємо, що даний поділ є 

недоречним, оскільки якості, на які має звертати увагу атестаційна комісія, 

мають розглядатися в сукупності, що дозволить отримати об’єктивну 

інформацію про працівника та прийняти обґрунтоване рішення щодо його 

відповідності займаній посаді. 

У свою чергу, сукупність тих якостей, які має брати до уваги 

атестаційна комісія, залежить від сфери зайнятості працівника. Наприклад, 
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визначення моральних якостей працівника недоречне під час атестування 

представників робітничих професій, оскільки при проведенні цієї процедури 

важливими є ділові якості. Також необхідно розуміти, що під час проведення 

атестації державних службовців, лікарів чи педагогів моральним якостям має 

приділятися значна увага. Важко уявити, яким чином працівник сфери освіти 

повинен настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, 

патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, 

поміркованості, інших доброчинностей, якщо сам такими якостями не 

володіє. Тому законодавець визначає, що педагогічною діяльністю можуть 

займатися особи з високими моральними якостями [161]. 

Наявність високих морально-етичних якостей є обов’язковою і для 

працівників медичної галузі. О.С. Щукін, розглядаючи питання правового 

регулювання праці медичних працівників, зазначає, що передумовами, без 

яких неможливе отримання особою статусу медичного працівника, є: 1) 

наявність спеціальної медичної освіти та проходження професійної 

післядипломної підготовки і перепідготовки; 2) відповідність 

кваліфікаційним вимогам; 3) відповідність етичним вимогам, що 

висуваються до медичних працівників [162, с. 30-33]. Це пояснюється тим, 

що виконання працівником медичної сфери професійних обов’язків вимагає 

дотримання етичних зобов’язань щодо пацієнтів та їх родичів, суспільства та 

колег. Морально-етичні обов’язкизакріплені у нормативно-правових актах, а 

тому їх недотримання не лише викликає осуд з боку суспільства, а й виступає 

підставою для отримання негативної оцінки під час атестації, оскільки 

наявність морально-етичних якостей є складовою професійного рівня 

працівника. 

Визначення рівня моральних якостей обов’язкове і для працівників 

прокуратури, Національного антикорупційного бюро та інших категорій 

державних службовців, адже неможливо уявити працівників даних органів, 

які у своїх поглядах та практичній діяльності не дотримуються 
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загальнолюдських принципів щодо справедливості, законності, чесності, 

людяності, мужності тощо.   

На відміну від кваліфікації, ділових та особистих якостей, які 

підлягають оцінці під час проведення атестації, моральні якості слід віднести 

до категорії «оціночні поняття». С.Ю. Головіна розглядає їх як поняття, які 

не можна визначити однозначно, тому що їх зміст і значення можуть 

залежати від конкретних обставин. Ці поняття не мають докладної 

родовидової характеристики, їх зміст встановлено законодавцем лише 

частково і може відрізнятися залежно від конкретної ситуації, 

правосвідомості суб’єкта, що застосовує відповідну правову норму, і навіть 

від соціально-економічної обстановки [164, с.66]. У свою чергу, досліджуючи 

питання оціночних понять, Є.І. Астрахан звертає увагу на такі їх характерні 

особливості: 1) вони через свою специфіку вичерпно не конкретизованів 

жодному нормативному акті; 2) конкретизуються в процесі 

правозастосування в кожному окремому випадку; 3) надають 

правозастосовному органу можливість самостійної оцінки фактів з 

обов’язковим дотриманням тих загальних критеріїв чи ознак, які передбачені 

в цьому оціночному понятті [163 с.39].  Виходячи з вищезазначених позицій, 

вважаємо, що під час оцінки моральних якостей працівника атестаційна 

комісія має можливість по-різному вирішувати питання про наявність чи 

відсутність таких якостей працівника в залежності від обставин чи свого 

відношення до категорії моральних цінностей людини. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що атестація є одним із 

способів визначення професійного рівня працівників, порядок проведення 

якої регламентований великою сукупністю нормативно-правових актів, які 

визначають особливості проведення даної процедури в залежності від 

специфіки галузі, в якій задіяний працівник, що підлягає атестації. Завданням 

атестації є визначення рівня професійно важливих якостей працівника та 

результатів успішності виконання покладених на нього трудових обов’язків з 

метою встановлення відповідності працівника займаній посаді і прийняття 
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відповідних управлінських та адміністративних рішень щодо підвищення 

ефективності використання кадрів. 

Для атестації, як юридичної категорії, характерними єтакі ознаки, що 

виокремлюють її від інших суміжних категорій трудового права:порядок 

проведення атестації регламентується на законодавчому чи локальному рівні; 

атестація є періодичним та плановим явищем, за загальним правилом 

проводиться не частіше одного разу на 3 роки (для деяких категорій 

працівників порядок проведення особливих видів атестації встановлює 

можливість невілювання даної ознаки); рішення про проведення атестації 

працівника має бути доведеним до нього у визначені законодавством строки. 

Участь працівника під час процесу атестації є обов’язковим процесуальним 

моментом, що передбачає визнання атестації як гласної процедури; 

проходження атестації має розглядатися як обов’язкова умова трудових 

відносин, оскільки під час атестування працівників здійснюється не лише 

перевірка відповідності працівника займаній посаді з метою прийняття 

управлінських рішень щодо раціоналізації використання кадрів, а й 

вирішуються  питання щодо подальшого просування працівника по службі 

чи усунення недоліків у його роботі шляхом прийняття управлінських дій 

або припинення трудових відносин з працівником у зв’язку з виявленням 

невідповідності займаній посаді та неможливості виконувати покладені на 

нього трудові обов’язки. Таким чином, атестація покликана захищати 

інтереси не лише роботодавця, а й працівника;у процесі атестації 

відбувається комплексна оцінка якісних та кількісних показників, які 

надають інформацію про ефективність виконання працівником покладених 

на нього трудових обов’язків, на підставі якої приймається об’єктивне 

рішення щодо відповідності чи невідповідності працівника займаній посаді; 

проведення атестації вимагає створення спеціального органу – атестаційної 

комісії, що свідчить про колегіальний характер прийняття рішення та 

підвищує рівень об’єктивності результатів її проведення; за загальним 

правилом рішення атестаційної комісії носить рекомендаційний характер, 
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що, на нашу думку, знижує ефективність її впливу на трудові відносини. 

Таким чином, ознаками атестації як категорі трудового права 

є:1) формалізований порядок проведення; 2) періодичність проведення; 

3) гласність та відкритість; 4) обов’язковість проходження; 5) комплексність 

оцінки у процесі визначення відповідності працівника; 6) колегіальність 

прийняття рішення; 7) рекомендаційний характер рішень атестаційної 

комісії. 

У висновках даного розділу ми хотіли б зазначити, що атестація є 

одним з найефективніших способів оцінки професійного рівня працівників, 

який використовується з метою підвищення ефективності використання 

трудових ресурсів. під час існування трудових відносин.  

Таким чином, під атестацією слід розуміти «законодавчо передбачену, 

обов’язкову, періодичну, гласну, процедуру оцінки професійного рівня 

працівників,яка проводиться спеціально уповноваженим органом з метою 

встановлення відповідності працівника займаній посаді та прийняття на 

основі отриманих результатів організаційно-управлінських рішень щодо 

підвищення ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві, в 

установі, організації». 

Якщо вести розмову про вдосконалення проведення процедури 

атестації, то, на нашу думку, з метою підвищення дієвості використання 

даного правового механізму роботи з кадрами слід внести зміни до чинного 

КЗпП України, а саме ст.46 доповнити, після слів «відмови або ухилення від 

обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з 

охорони праці та протипожежної охорони», словами «відмови від 

проходження періодичної атестації», оскільки відмова від проходження 

атестації для деяких категорій працівників є обов’язковим елементом 

трудових відносин, а тому є підставою для відсторонення, оскільки ставить 

під сумнів можливість належного виконання працівником своїх трудових 

обов’язків. 
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3.3 Документально-ознайомча практика 

Аксіомою є твердження, що будь-які трудові правовідносини на стадії 

виникнення стикаються з документально-ознайомчою процедурою, яка є 

одним з найстаріших та найпоширеніших способів визначення професійного 

рівня працівників, що застосовується під час добору кадрів. Підтвердженням 

цього є, по-перше, положення Декрету Ради Народних комісарів РСФРР  

«Про професійну роботу та права медичних працівників» від 01.12.1924, у 

ст.2 якого закріплено, що медичні та фармацевтичні працівники під час 

вступу на службу за своєю спеціальністю зобов’язані надати адміністрації 

закладу документи про отримання ними спеціальної освіти. Документами, які 

підтверджують право займатися медичною діяльністю визнаються: диплом та 

свідоцтво медичного учбового закладу, законно засвідчені копії з них; 

послужний список із зазначенням медичного звання, часу та місця отримання 

його чи засвідчені копії з них; зазначення даного медичного працівника в 

Російському медичному списку, який видавався Управлінням головного 

лікарського інспектора до 1916 року [165]. По-друге, ч.2 ст.24 цього ж 

нормативно-правового акта передбачає, що під час укладення трудового 

договору громадянин зобов’язаний надати паспорт або інший документ, що 

посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених 

законодавством,  також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), 

про стан здоров’я та інші документи [133]. Тому варто говорити про 

документально-ознайомчу процедуру як про обов’язковий елемент у процесі 

виникнення трудових відносин. У той же час,доцільно зауважити, що не 

завжди можна говорити про документально-ознайомчу практику як спосіб 

визначення професійного рівня працівників. У деяких випадках 

документально-ознайомча практика сприймається як дотримання 

обов’язкової норми КЗпП або як інструмент роботодавця, за допомогою 

якого він має можливість отримати інформацію про працівника, що 
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необхідна йому для визначення попередньої оцінки професійного рівня 

працівника.  

Ми погоджуємося з думкою А.О. Мовчан, яка, досліджуючи питання 

правового регулювання добору кадрів, зазначає, що визначений перелік 

документів, які працівник зобов’язаний подати під час працевлаштування, 

обумовлений тим, що кожна його складова містить у собі найбільшу 

кількість інформації. У свою чергу, варто зазначити, що, на думку вченої, 

перелік документів, який зазначений у ст.24 КЗпП, не відповідає сучасним 

умовам розвитку суспільних відносин у сфері праці, а тому він підлягає 

суттєвому перегляду. У своєму дисертаційному дослідженні науковець 

зазначає, що обов’язок майбутнього працівника надати трудову книжку має 

бути змінено на диспозитивну норму, яка закріплює за працівником право на 

власний розсуд вирішувати питання подавати чи не подавати трудову книжку 

[12, с.104]. Аргументуючи свою позицію, А.О. Мовчан посилається на 

твердження Т.А. Занфірової, яка вважає, що трудова книжка як доказ 

суспільно корисної діяльності особи у зв’язку з реформуванням пенсійного 

законодавства поступово втрачає своє значення [166, с.161]. Ст.48 КЗпП 

України визначає трудову книжку як основний документ про трудову 

діяльність працівника. Дана стаття встановлює обов’язок ведення трудових 

книжок на всіх працівників, які працюють на підприємствах, в установах, 

організаціях чи у фізичної особи понад п’ять днів. Також трудові книжки 

ведуться на позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, студентів 

вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять 

стажування на підприємстві, в установі, організації відповідно до ст.29 

Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 №5067-VI. Тому 

ми не погоджуємося з позицією А.О. Мовчан, оскільки заміна імперативного 

характеру норми щодо обов’язку надання трудової книжки на норму 

диспозитивного характеру призведе до погіршення ситуації на практиці для 

обох сторін трудових відносин. Роботодавець як сторона трудових відносин, 
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яка зацікавлення у прийнятті на роботу кваліфікованих працівників, втрачає 

можливість отримати інформацію про попередній досвід роботи особи-

кандидата. Відсутність запису у трудовій книжці про працевлаштування 

ускладнює процес доведення існування трудових відносин, що, на нашу 

думку, погіршує становище найманого працівника. Тому, ми вважаємо, що 

імперативний характер ст.24 щодо документально-ознайомчої процедури як 

одного із способів визначення професійного рівня працівника створює умови 

для роботодавця, за якими він має можливість оперативного та всебічного 

отримання інформації про трудову діяльність майбутнього працівника, що 

має важливе значення під час оцінки його професійного рівня.  

Варто відзначити, що для деяких категорій працівників функції 

трудової книжки виконують інші документи.Наприклад, для моряків, які 

підпадають під дію норм Міжнародної конвенції про підготовку і 

дипломування моряків та несення вахти від 07.07.1978[167], що набула 

чинності в Україні з 07.04.1996, таким документом єпослужна книжка 

моряка. Зі змісту Манільських поправок до додатку до Міжнародної 

конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти від 

07.07.1978, які прийняті 25.06.2010 та набули чинності в Україні з 01.01.2012, 

вбачається, що послужна книжка моряка має велике значення під час 

дипломування моряків, оскільки їх працевлаштування та майбутнє 

професійне зростання в значній мірі залежить від стажу роботи на судні, 

яким відповідно до п.26 ст.1 Манільських поправок слід розуміти роботу на 

судні, що відноситься до видачі,  підтвердження диплома або присвоєння 

іншої кваліфікації [168]. Правило І/1 Манільських поправок у п.13.4 

встановлює, що особа кандидата на отримання диплома має надати 

інформацію про те, що вона має стаж роботи на судні  та пройшла будь-яку 

пов’язану з цим обов’язкову підготовку, яка підтверджується шляхом 

надання послужної книжки моряка. Порядок ведення послужних книжок 

моряків визначається наказом Міністерства інфраструктури України «Про 

затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової 
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команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для 

займання посади на судні та ідентифікують їх власників» від 18.10.2013 

№811. Послужна книжка моряка, аналогічно з трудовою книжкою, містить 

інформацію про трудову діяльність працівника(моряка), до неї заноситься 

інформація про: назву та тип судна; судновласника; технічні характеристики 

судна; посаду на судні відповідно до паспорта моряка; дату прибуття та 

списання з судна: райони плавання та порти заходження; в окремих випадках 

інформацію про несення вахти. Тому необхідність існування даного 

документа обумовлюється тим, що за допомогою послужної книжки моряка 

створюються сприятливі умови як для моряків,так і для крюїнгових компаній 

під час працевлаштування. Для моряків послужна книжка має велике 

значення під час кар’єрного просування, оскільки підтвердження стажу 

роботи на судні є обов’язковою вимогою під час процедури дипломування, а 

процедура доведення наявності відповідного стажу роботи за умови 

наявності послужної книжки моряка значно спрощується. Аналогічною є 

ситуація і з крюїнговими компаніями, які за рахунок інформації, що 

міститься у послужній книжці моряка здатні об’єктивно оцінити професійний 

рівень працівника. 

У п.2.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжоквід 29.07.1993 

№58 визначено такий перелік відомостей, які заноситься до змісту трудової 

книжки: 1) відомості про працівника (прізвище, ім’я та по батькові, дата 

народження); 2) відомості про роботу, переведення на іншу постійну  роботу, 

звільнення; 3) відомості про нагородження і заохочення:  про  нагородження 

державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за 

успіхи у роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства 

України; 4) відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані 

винаходи і раціоналізаторські пропозиції  та  про виплачені у зв’язку з цим 

винагороди [169]. А тому, виходячи з вищенаведеної позиції законодавця, 

легко зробити висновок, що наявність у переліку обов’язкових документів, 

які отримує роботодавець під час прийняття на роботу майбутнього 
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працівника, дозволяє першому отримати наступну інформацію: про кількість 

попередніх робочих місць, які мав майбутній працівник; про підстави 

припинення трудових відносин з попередніми роботодавцями; про 

застосування до працівника заходів заохочення. Таким чином, ми вважаємо, 

що трудова книжка відіграє важливу роль під час документально-ознайомчої 

процедури при прийнятті на роботу, оскільки аналіз її змісту надає 

роботодавцеві наступну інформацію: про хронологію трудової діяльності 

працівника; про трудові успіхи працівника на попередньому місці роботина 

підставі занесених даних про застосування заходів заохочення до працівника; 

про причини звільнення з попереднього місця роботи, яка, на нашу думку, є 

важливою під час формування у роботодавця загального враження про 

професійний рівень майбутнього працівника. Враховуючи той факт, що 

використання інших способів оцінки професійного рівня працівників вимагає 

істотних фінансових, кадрових та часових витрат, аналіз трудової книжки під 

час проведення  документально-ознайомчої практика є найменш затратним 

способом оцінки професійного рівня працівника, а інформація, яку отримує 

роботодавець, може мати важливе значення у визначенні професійного рівня 

працівника.  

Наступним документом, який вказаний у ст. 24 КЗпП, є документ про 

освіту(спеціальність, кваліфікацію). Надання документа про освіту під час 

працевлаштування є обов’язковим лише у тих випадках, коли зайняття 

вакантної посади вимагає від особи-кандидата наявності відповідного рівня 

освіти, оскільки це обумовлюється специфікою виконання роботи. Це 

необхідно робити з метою застереження випадків залучення 

некваліфікованих кадрів у деякі галузі народного господарства. Так, 

наприклад, одним з ключових принципів державної служби є дотримання 

принципу професіоналізму, під яким слід розуміти компетентне, об’єктивне і 

неупереджене виконання посадових обов’язків, постійне підвищення 

державним службовцем рівня своєї професійної компетентності, вільне 

володіння державною мовою і, за потреби, регіональною мовою або мовою 
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національних меншин, визначеною відповідно до закону [131]. Тому з метою 

забезпечення виконання даного принципу на законодавчому рівні 

встановлюється вимога про надання документів про освіту під час 

працевлаштування на державну службу. Документи про освіту засвідчують 

наявність у даної особи знань,умінь та навичок, необхідних для успішного 

виконання посадових обов’язків. Так, наприклад, під час працевлаштування 

до органів прокуратури відповідно до ч.1 ст.27 Закону України «Про 

прокуратуру» прокурором місцевої прокуратури може бути призначений 

громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі 

права не менше двох років та володіє державною мовою [170]. Ст.74 Закону 

України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 

19.11.1992 №2801-XII передбачає, що медичною і фармацевтичною 

діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і 

відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам [171]. Закон України «Про 

вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII, встановлює, що педагогічною та 

науково-педагогічною діяльністю мають право займатися особи, які мають 

ступінь магістра за відповідною спеціальністю, та, відповідно, науково-

педагогічною – особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також 

особи, які мають ступінь магістра [172]. У випадках, коли порядок прийняття 

на роботу прямо не передбачений на законодавчому рівні, вимоги щодо рівня 

освіти зазначаються у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій 

працівників. Так, наприклад, для бухгалтера першої категорії передбачена 

наявність базової або неповної вищої освіти відповідного напрямку 

підготовки. Для директора (начальника, іншого керівника) підприємства 

обов’язковим є наявність документа про повну вищу освіту відповідного 

напрямку підготовки. 

Щодо переліку документів, які посвідчують наявність у особи 

відповідних кваліфікаційних знань, то вичерпний їх перелік закріплений у 

Законі України «Про вищу освіту». Ст. 7 даного Закону міститьтакий перелік 

документів, що посвідчують здобуття вищої освіти: 1) диплом молодшого 
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бакалавра; 2) диплом бакалавра; 3) диплом магістра; 4) диплом доктора 

філософії; 5) диплом доктора наук. Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту 

державного зразка і додатки до них» від 22.07.2015 №645 закріплює 

наступний перелік документів, що підтверджує наявність у особи 

відповідного освітнього рівня: свідоцтво про базову загальну середню освіту 

та додаток до нього; свідоцтво  про базову загальну середню освіту за 

спеціальною програмою та додаток до нього; довідка про закінчення повного 

курсу навчання за спеціальною програмою; атестат про повну загальну 

середню освіту та додаток до нього; похвальний лист; похвальна грамота; 

диплом кваліфікованого робітника та додаток до нього; свідоцтво про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації та додаток до нього; 

диплом кваліфікованого робітника; свідоцтво про присвоєння (підвищення) 

робітничої кваліфікації та додаток до нього; диплом молодшого спеціаліста 

та додаток до нього [174]. Слід зазначити, що даний перелік документів є 

вичерпним, а їх відсутність у визначених випадках – об’єктивна та ґрунтовна 

підстава для правомірної відмови роботодавцем прийняття на роботу чи 

прийняття рішення про недопуск до конкурсу у випадку проведення 

конкурсного відбору на заміщення вакантної посади. 

Покладаючи на працівника обов’язок надати паспорт або інший 

документ, що посвідчує особу, законодавець має визначити, які документи 

можуть замінювати паспорт. На нашу думку, у випадку невизначеності даної 

обставини у змісті ст.24 КЗпП, ми маємо керуватися положенням ч.1 ст.13 

Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 

її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI, який передбачає вичерпний 

перелік документів. Відповідно до п.1 ч.1 ст.13 вищезазначеного Закону 

документами,що посвідчують особу та підтверджують громадянство України 

є: 1) паспорт громадянина України; 2) паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон; 3) дипломатичний паспорт України; 4) службовий паспорт 
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України; 5) посвідчення особи моряка; 6) посвідчення члена екіпажу; 7) 

посвідчення особи на повернення в Україну; 8) тимчасове посвідчення 

громадянина України. П.2 ч.1 ст.13 цього ж Закону містить перелік 

документів, які посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус: 1) 

посвідчення водія; 2) посвідчення особи без громадянства для виїзду за 

кордон; 3) посвідка на постійне проживання; 4) посвідка на тимчасове 

проживання; 5) картка мігранта; 6) посвідчення біженця; 7) проїзний 

документ біженця; 8) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; 

9) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист [175]. 

Роз’яснення Міністерства юстиції України від 20.12.2012 «Трудовий договір 

та його види» передбачає, що військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління 

охорони вищих посадових осіб України та інших військових формувань, 

створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, 

звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних сил держав-

учасниць СНД, пред’являють військовий квиток. Звільнені з місця 

відбування кримінального покарання зобов’язані пред’явити довідку про 

звільнення [175].  

 Вищенаведений перелік документів є вичерпним, а тому можна 

припустити, що відсутність будь-якого з документів, які зазначені в ст.13 

Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 

її спеціальний статус», є підставою для обґрунтованої відмови під час 

укладання трудового договору, оскільки, на відміну від документів про 

освіту, трудову книжку та інших документів, які зазначені у ст.24 КЗпП, 

наявність паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, є 

обов’язковою вимогою законодавця у будь-якому випадку. 

У випадках, передбачених законом, роботодавець зобов’язаний 

витребувати у особи-кандидата на вакантну посаду під час 
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працевлаштування документи про стан здоров’я, якими є картка працівника 

відповідно до наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних категорій»  чи особиста медична 

книжка, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких 

підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку 

проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» від 

23.05.2001 № 559 [176].   

Ст. 5 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-ХІІ 

передбачає, що працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним 

висновком протипоказана йому за станом здоров’я. До виконання робіт 

підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, 

допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи. У 

ст. 17 вищезазначеного Закону вказано, що роботодавець зобов’язаний за 

свої кошти забезпечити  фінансування та організацію проведення 

попереднього (під час прийняття на роботу) медичного огляду працівників, 

зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними 

умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі. Порядок 

проведення попереднього медичного огляду регулюється наказом 

Міністерства охорони здоров’я «Про порядок проведення медичних оглядів 

певних категорій» від 21.05.2007 № 246. На нашу думку, важливу роль у 

процесі правового регулювання проведення попередніх медичних оглядів 

відіграє наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження 

Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі кадрів» від 23.09.1994 № 

263/121 [177], який зазначає види робіт та встановлює психофізіологічні  

показники, які підлягають перевірці. Основними психофізіологічними 

показниками в залежності від категорії робіт, які підлягають оцінці під час 

проведення попереднього медичного огляду, є: сенсомоторні реакції, увага, 

зорова та слуховапам’ять, емоційна стійкість та почуття тривоги, стійкість до 

впливу стресів, орієнтація у замкнутому просторі, недбалість, реакція на 
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об’єкт, який рухається, швидкість переключення уваги, втома, здатність до 

адаптації, агресивність, здатність приймати рішення та дії в екстремальних 

умовах, стійкість до моногонії, урівноваженість нервових процесів. Таким 

чином, визначення психофізіологічних якостей працівника відіграє важливу 

роль у процесі добору кадрів, зводить до мінімуму настання негативних 

наслідків, які проявляються у вигляді залучення некваліфікованих 

працівників. Важливим завданням професійного добору працівників шляхом 

проведення психофізіологічної експертизи є виключення помилок під час 

виконання професійних обов’язків, що виникають внаслідок людського 

фактора. Враховуючи той факт, що найбільші техногенні катастрофи є в тій 

чи іншій мірі є наслідком «людського фактора», роботодавець має розуміти 

важливість оцінки психофізіологічних якостей працівника, оскільки помилки 

під час добору кадрів призводять не лише до збитків підприємству, 

організації чи установі,  а й до катастроф глобального масштабу. 

Підтвердженням цьому є слова Роберта Ебеля, директора енергетичних 

програм Центру стратегічних та міжнародних дослідів:«За останні роки 

майже всі негативні випадки, які сталися на атомних електростанціях, є 

наслідком людських помилок, а не технічних дефектів чи зношення 

конструкцій» [178]. На думку Жореса Алфьорова, головною причиною 

Чорнобильської катастрофи став людський фактор, який може спрацювати 

під час будь-якої техногенної катастрофи [179, с.16]. Що стосується 

людського фактора на Фукусімі, то, як з’ясувалось, він там також мав місце. 

Проблему створили не удари стихії, а відсутність додаткового резервного 

живлення насосів системи охолодження реакторів, адже після того,як хвилею 

цунамі залило дизель-генератори автономного живлення, реактори 

залишилися без належного охолодження. Аналіз українськими експертами 

інциденту на АЕС «Фукусіма» вказує на те, що дії персоналу були 

невідповідними даній ситуації. Рішення керівництва АЕС щодо евакуації 

персоналу призвело до того, що у найкритичніший момент персонал на 

відстані просто спостерігав за переростанням аварії в катастрофу [180, c.31]. 
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Під людським фактором слід розуміти свідомі чи несвідомі дії або 

бездіяльність людини (групи людей), що містять в собі ризик виникнення 

(призвели до виникнення) небезпечної події [181, с.11]. А.О. Нетребський, 

розглядаючи питання людського фактора, зазначає, що під даним 

словосполучення потрібно розуміти свідомі чи випадкові помилкові дії 

людини, які викликані особливостями її біологічної природи та умовами 

взаємодії з оточуючим середовищем. На думку вченого, людський фактор 

складається з трьох елементів: біологічного, інформаційного, соціального 

[182, с.101]. Розглядаючи питання правового регулювання документально-

ознайомчої процедури як способу визначення професійного рівня 

працівника, варто зосередити увагу на біологічній складовій, визначення якої 

і є завданням психофізіологічної експертизи.  

Також обов’язковому медичному огляду підлягають працівники, 

діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до 

поширення інфекційних хвороб, які зазначені в постанові Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним 

оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних 

книжок». 

Проведення попереднього медичного огляду для вказаних видів робіт є 

обов’язковим, а його результати мають безпосередній вплив на рішення про 

укладення трудових відносин з конкретною особою, оскільки відповідно до 

ч. 5 ст. 24 КЗпП забороняється укладення трудового договору з громадянами, 

яким за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом 

здоров’я. 

Завданням проведення попереднього медичного огляду є: визначення 

стану здоров’я особи-кандидата на вакантну посаду з метою подальшого 

прогнозування можливості виконувати професійні обов’язки відповідно до 

конкретних виробничих умов; виявлення професійних захворювань, які 

виникли під час роботи на попередньому робочому місці, з метою 
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попередження професійних захворювань. О.О. Горденко, у свою чергу, 

аналізуючи норми законодавства щодо охорони праці працівників, зазначає, 

що головною метою медичних оглядів є: 1) раннє розпізнавання таких, що 

починаються, професійних хвороб; 2) встановлення такого стану здоров’я, 

яке робить особливо небезпечним спілкування з промисловими отруйними 

речовинами чи іншою професійною загрозою; 3) з’ясування, чи не 

страждають працівники будь-якою заразною хворобою, яка представляє 

загрозу для оточуючих при вживанні харчових продуктів чи напоїв, а також 

через спілкування [183, с.77]. На нашу думку, дана позиція є достатньо 

вузькою та охоплює лише категорію працівників, робота яких пов’язана з 

обслуговуванням населення, в той же час науковець залишає поза увагою 

категорію осіб, які потребують професійного добору, що є неприпустимим, 

оскільки невідповідність стану здоров’я під час виконання професійних 

обов’язків деякими категоріями може призвести до техногенних катастроф 

глобального характеру. 

Досліджуючи питання правового регулювання документально-

ознайомчої процедури як способу визначення професійного рівня 

працівників, зазначимо, що для нас велике значення має питання зведення до 

мінімуму елементів невизначеності під час проведення даної процедури. 

Враховуючи, що рівень правової обізнаності пересічного громадянина 

України не завжди здатний створити умови для захисту своїх конституційних 

права, від зловживань з боку роботодавців, а більшість роботодавців звикли 

до своєї домінуючої позиції у відносинах «працівник-роботодавець», можемо 

задати питання: «Які саме документи розуміє законодавець під словами «інші 

документи» у ч.2 ст.24 КЗпП?»  Вважаємо, що таке формулювання статті є 

підставою для ускладнення процедури працевлаштування. Вимагання 

документів, які не мають відношення ані до визначення професійного рівня 

працівника, ані до процедури укладення трудового договору, є 

неприпустимим.Як передбачено у ст. 25 КЗпП, при укладенні трудового 

договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, 
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відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, 

реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не 

передбачено законодавством. 

У той же час в деяких галузевих законодавчих актах передбачається, 

окрім документів, зазначених у ч.4 ст.24 КЗпП, наявність додаткових 

документів під час реалізації громадянами свого права на працю. Так, під час 

вступу на державну службу особа кандидата відповідно до ст.25 Закону 

України «Про державну службу», має подати наступні документи: 1) копію 

паспорта громадянина України; 2) письмову заяву про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до 

якої додається резюме у довільній формі; 3) письмову заяву, в якій 

повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені ч. 3 або 4 ст. 1 

Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження 

перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до 

зазначеного Закону; 4) копію (копії) документа (документів) про освіту; 5) 

посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою; 6) 

заповнену особову картку встановленого зразка; 7) у разі проведення 

закритого конкурсу – інші документи для підтвердження відповідності 

умовам конкурсу; 8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування за минулий рік. Під час проходження 

конкурсного відбору на посаду прокурора місцевої прокуратури особа 

кандидата має подати такі документи: 1) заяву про участь у доборі 

кандидатів на посаду прокурора; 2) анкету кандидата на посаду прокурора 

місцевої прокуратури, автобіографію та фото; 3) копію та оригінал паспорта 

громадянина України; 4) копію та оригінал довідки про присвоєння 

реєстраційного номера облікової картки платника податків; 5) копію та 

оригінал документа про вищу юридичну освіту з додатками; 6) належним 

чином завірену копію трудової книжки (за наявності трудового стажу); 7) 

медичну довідку про стан здоров’я за формою № 133/о; 8) сертифікат про 

проходження профілактичного наркологічного обліку згідно з формою № 
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140/о; 9) медичну довідку про проходження обов’язкового попереднього та 

періодичного психіатричних оглядів згідно з формою № 122-2/о; 10) довідку 

про допуск до державної таємниці (у разі його наявності); 11) декларацію про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік; 

12) заяву про надання згоди щодо обробки персональних даних та 

проведення спеціальної перевірки [184]. Порядок проведення конкурсного 

відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектора економіки, 

затверджений Кабінетом Міністрів України від 03.09.2008 №777, 

встановлює, що особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсному 

відборі на посаду керівника, відповідно до п.10 даної постанови, має надати 

наступні документи: 1) копію документа, що посвідчує особу; 2) копію 

трудової книжки або документ, що посвідчує досвід роботи; 3) копію 

документа про освіту; 4) біографічну довідку(резюме); 5) конкурсну 

пропозицію; 6) згоду на обробку персональних даних; 7) рекомендації та інші 

документи на його розсуд [185]. 

Таким чином, аналізуючи положення вищенаведених нормативно-

правових актів, можемо зробити висновок, що, окрім документів, які 

передбачені ст.24, під час прийняття на роботу власник або уповноважений 

ним орган у передбачених законом випадках має право витребувати наступні 

документи: 

1. Резюме або автобіографію. Автобіографія з грецької перекладається як 

«власний опис життя», в свою чергу, резюме походить від французького 

слова «resume» – «збірка» –  короткий виклад суті доповіді, статті тощо [186, 

с. 490]. У автобіографії має міститися інформація про: прізвище, ім’я, по 

батькові; число, місяць, рік і місце народження; громадянство; відомості про 

освіту; трудову діяльність, посаду та місце роботи; громадську роботу; 

членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових 

або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж 

року, що передує поданню заяви; контактний номер телефону та адресу 

електронної пошти; відомості про наявність чи відсутність судимості [187]. 
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Слід зазначити, що резюме, на відміну від автобіографії, своїм основним 

завданням має формування у роботодавця інтересу до кандидата на посаду, в 

ньому зазначаються: основні дані про особу, контактна інформація, відомості 

про освіту та трудову діяльність, інформація про наявні професійні 

якості(володіння комп’ютерними програмами, іноземними мовами тощо), які 

сприятимуть успішному виконанню ним покладених на нього трудових 

обов’язків. У свою чергу, в автобіографії зазначається в хронологічному 

порядку інформація: про особу(дата та місце народження), про сімейний 

стан, освіту, трудову та громадську діяльність. 

2. Декларацію про доходи. Відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» встановлюється обов’язок подавати декларацію про 

майновий стан, у якій міститься інформація про об’єкти нерухомості та 

незавершеного будівництва, цінне рухоме майно, цінні папери, корпоративні 

права, юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб’єкт 

декларування або члени його сім’ї, нематеріальні активи, доходи, грошові 

активи, фінансові зобов’язання, видатки та правочини суб’єкта декларування, 

робота за сумісництвом суб’єкта декларування, членство суб’єкта 

декларування в організаціях та їх органах. Таким чином, оцінюючи майновий 

стан особи-кандидата, його майнові та немайнові права та такі ж права членів 

його родини, роботодавець або уповноважений орган на основі аналізу 

майнового стану особи-кандидата та інших відомостей щодо даної особи має 

можливість прийняти рішення про доцільність залучення на дану роботу 

конкретної особи. На нашу думку, важко уявити у сучасній Україні людину, 

яка має мільйонні статки та бажає працювати на посаді державного 

службовця із заробітною платою 5000 гривень,  переслідуючи мету служіння 

народу. Також складно уявити ситуацію, коли людина, отримуючи на 

попередньому місці роботи заробітну плату у розмірі 5000 гривень, змогла 

придбати квартиру чи машину вартістю декілька тисяч доларів, при цьому не 

зловживаючи своєю службовою владою. На нашу думку, у даних ситуаціях 

власник або уповноважений орган має більш детально вивчити істинні 
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мотиви працевлаштування даної особи, оскільки переслідування корисливих 

мотивів у випадку працевлаштування на державну службу ставить під сумнів 

виконання службовцем своїх професійних обов’язків на високому рівні та з 

дотриманням принципу служіння народу. 

3. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. З 

метою забезпечення виконання вимоги щодо вільного володіння державною 

мовою, визначеної у ст.20 Закону України «Про державну службу», кожна 

особа, яка претендує на посаду державного службовця, має надати 

посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, порядок отримання 

якого регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2017 

року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на 

вступ на державну службу щодо вільного володіння державною мовою» 

[188]. Надання даного документа є однією з основних умов вступу на 

державну службу, оскільки  виконання професійних обов’язків даної 

категорії працівників полягає в безпосередньому спілкуванні з громадянами 

України, а також великим об’ємом роботи з документами, що потребує 

наявності знань з української мови у осіб які виявила бажання працювати на 

державній службі. 

4. Особову карту, оформлену відповідно до наказу Національного 

агентства України з питань державної служби «Про затвердження форми 

Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення» від 

05.08. 2016 № 156, в якій, окрім загальної інформації про особу (прізвище, 

ім’я, по батькові, місце і дата народження тощо), міститься інформація про: 

володіння іноземною(ми) мовою(ми); освіту; науковий ступінь та вчене 

звання; наукові праці та винаходи; військовий облік; наявність пільг; 

наявність громадянства інших держав; ознайомлення з вимогами і 

обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно 

до законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та 

«Про захист персональних даних», Загальними правилами етичної поведінки 

державних службовців; загальний стаж роботи та стаж роботи на державній 
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службі; ранг державного службовця; підвищення рівня професійної 

компетентності; службові відрядження(в тому числі за кордон); оцінювання 

результатів службової діяльності; відпустки; заохочення; дисциплінарну 

відповідальність; дату та підставу звільнення з державної служби; 

автобіографію [189]. Таким чином, можна сказати, що особова картка 

державного службовця є ключовим документом, який всебічно та масштабно 

відображає інформацію про особу, яка претендує на державну службу. 

            5. Заявуіз зазначенням того, що до особи не застосовуються 

заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади», яка 

складається за формою, встановленою відповідно до Додатку 1 Порядку 

проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 

передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 

очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

16.10.2014 №563, в якій особа зазначає, що до неї не застосовуються 

заборони, визначені ч. 3 та 4 ст.1 Закону України «Про очищення влади», та 

надає згоду про проходження перевірки та опублікування інформації щодо 

встановлення заборон. 

6. Довідку про допуск до державної таємниці. Загальний порядок надання 

допуску до державної таємниці регулюється ст. 22 Закону України «Про 

державну таємницю», в якій зазначається, що допуск  до державної таємниці 

надається дієздатним громадянам України віком від 18 років, які потребують 

його за умовами своєї службової,  виробничої,  наукової чи науково-

технічної діяльності або навчання  органами Служби безпеки України після 

проведення їх перевірки. В окремих випадках, які визначаються 

міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за 

погодженням із Службою безпеки  України, громадянам  України  віком  від  

16  років може надаватися  допуск  до державної таємниці із ступенями 

секретності «цілком таємно» та «таємно», а віком від 17 років – також до 

державної таємниці із ступенем секретності «особливої важливості» [190]. 

Наявність допуску до державної таємниці у випадках, передбачених 
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законодавством,безпосередньо впливає як на виникнення трудових відносин, 

так і на їх припинення, оскільки виконання посадових обов’язків деяких 

категорій працівників вимагає доступу до державної таємниці, а відсутність 

такого допуску може бути підставою для звільнення за п.2 ч.1 ст.40 КЗпП. 

         7. Конкурсну пропозиція. У більшій мірі використовується під час 

проведення конкурсного відбору на керівні посади державних та 

недержавних підприємств, установ та організацій. Конкурсна пропозиція має 

містити інформацію про програму діяльності на вакантній посаді, 

короткострокові та довгострокові цілі, які, на думку конкурсанта, здатні 

покращити результати роботи даного підприємства, установи чи організації. 

             8. Рекомендацію (від лат. recomendatio – доручення) – позитивний 

усний або письмовий відгук про кого-небудь, як правило, з посиланням на 

нього; характеристика кого-, чого-небудь [186, с.460]. Рекомендація містить 

інформацію про особистісні та професійні якості особи, як правило, 

складається попереднім роботодавцем чи безпосереднім керівником або 

особою, яка має авторитет і визнання у відповідній сфері діяльності, володіє 

високими моральними якостями та може надати об’єктивну інформацію про 

особу. 

9. Інші документи, які можуть бути передбачені законодавчими чи 

локальними актами відповідно до чинного законодавства. 

Ми погоджуємося з думкою В.В. Жернакова, який зазначає, що 

документально-ознайомча процедура при прийнятті на роботу дозволяє 

роботодавцю реалізувати право на добір кадрів, що полягає у можливості 

відібрати для виконання роботи претендента, який найбільшою мірою 

відповідає вимогам щодо виконання певної роботи, встановленим 

законодавством та локальними нормативними актами підприємства, 

установи, організації. Крім того, учений зазначає, що під час прийняття на 

роботу, завдяки документально-ознайомчій процедурі, виявляються й 

оцінюються усі якості працівника – професійні, ділові, особистісні – в їх 
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сукупності. З особою не просто укладають трудовий договір, їй доручають 

роботу на основі оцінки таких якостей [191, с.74]. 

Отже, можна зробити висновок, що документально-ознайомча 

практика відіграє важливу роль не лише під час процедури добору кадрів, а й 

одночасно сприяє якісному використанню кадрів на підприємстві, в установі 

чи організації шляхом доручення роботи у відповідності до професійного 

рівня працівників. З вищевикладеного ми можемо побачити, що 

документально-ознайомча практика як спосіб оцінки професійного рівня 

працівників може використовуватися як самостійний спосіб оцінки або як 

елемент конкурсного відбору, оскільки конкурс як спосіб оцінки 

професійного рівня працівників є складною конструкцією, яка складається з 

декількох відокремлених етапів, що переслідують єдину ціль – визначення 

найкращого претендента.  

Щодо документально-ознайомчої практики, то слід зазначити, що дана 

процедура невипадково закріплена як імперативна норма в основному законі 

про працю, оскільки така позиція законодавця дозволяє будь-якому 

роботодавцю здійснити оцінку професійного рівня працівника, під час якої 

виникає можливість отримання інформації, яка має важливе значення у 

процесі проведення якісного добору кадрів. Під час проведення 

документально-ознайомчої процедури роботодавець має можливість 

отримати інформацію про ділові, професійні та особистісні якості 

працівника, стаж роботи, мотиви працевлаштування. Дана інформація має 

важливе значення у процесі оцінки професійного рівня. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Розглянуто атестацію, випробування при прийнятті на роботу та 

документально-ознайомчу практику, на основі чого зроблено висновок, що 

дані  форми оцінки професійного рівня працівників є найпоширенішими 

способами визначення професійного рівня працівників на даному етапі 

розвитку трудового законодавства України.  
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2. Випробування при прийнятті на роботу слід трактувати як 

самостійний спосіб визначення професійного рівня працівників, який 

використовується з метою підвищення ефективності проведення процедури 

добору кадрів. Випробування при прийнятті на роботу за загальним 

правилом має кваліфікуватися як факультативна умова трудового договору, 

головним завданням якої є визначення відповідності працівника 

запропонованій роботі шляхом перевірки його ділових якостей, 

якізадовольняють вимоги, передбачені займаною посадоюзгідно з трудовою 

функцією, зазначеною у трудовому договорі. Результати випробування при 

прийнятті на роботу як спосіб оцінки професійного рівня мають 

безпосередній вплив на динаміку трудових відносин, яка виражається у 

формі продовження дії трудових відносин чи розірванні трудового договору з 

працівником за п.11 ч.1 ст.40 КЗпП України. 

3. Атестація працівників є самостійним способом оцінки 

професійного рівня, який може застосовуватися до будь-якої категорії 

працівників та передбачає обов’язкову, періодичну процедуру встановлення 

їх відповідності займаній посаді шляхом комплексного аналізу якісних та 

кількісних показників, які відображають ефективність виконання ними своїх 

посадових обов’язків, та є передумовою для формування кадрового резерву з 

найбільш компетентних працівників з метою їх просування по кар’єрній 

службі. 

4. Документально-ознайомча практика має розглядатися в двох 

аспектах: по-перше, як самостійний спосіб визначення професійного рівня 

працівників; по-друге, як один з етапів складних конструкцій оцінки 

професійного рівня працівників, до яких слід відносити конкурсний відбір та 

атестацію. Завдання документально-ознайомчої практики полягає у 

визначенні кваліфікаційних, професійних, психофізіологічних, а інколи й 

кількісних показників праці, які характеризують рівень професійної 

компетентності працівника. Наслідком проведення документально-

ознайомчої процедури як самостійного способу визначення професійного 
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рівня працівника є укладання чи відмова від укладання трудового договору. 

Наслідками використання документально-ознайомчої практики як етапу 

конкурсного відбору є допуск до подальшої участі у конкурсному відборі чи 

винесення рішення про виключення з конкурсу у зв’язку з встановленням 

невідповідності працівника встановленим вимогам. 

5. На основі проведеного дослідження зроблено висновок, що 

правове регулювання оцінки професійного рівня працівників 

потребуєретельного вдосконалення, тому в роботі сформульовано наступні 

пропозиції в означеному напрямку:  

1) ч.3 ст.26 КЗпП України пропонується викласти в такій редакції: 

«Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: а) 

неповнолітніх; б) звільнених з військової чи альтернативної (невійськової) 

служби, які вперше стають до роботи протягом року після такого звільнення; 

в) призначених на посаду; г) обраних на посаду державної служби; ґ) осіб, які 

пройшли стажування з відривом від основної роботи; д) осіб, які закінчили 

професійно-технічні чи вищі навчальні заклади і вперше стають до роботи за 

здобутою професією (спеціальністю); е) вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до трьох років; є) осіб, які запрошені на роботу в порядку 

переведення від іншого роботодавця за погодженням між роботодавцями; ж) 

осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендацій 

медико-соціальної експертизи; з) осіб, з якими укладається трудовий договір 

строком до одного року; и) внутрішньо переміщених осіб»; 

2) ч.2 ст.28 КЗпП України викласти в наступній редакції: «У разі 

встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності 

працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі, 

він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, 

письмово попередивши його про це за три дні у випадку встановлення 

тривалості випробування один місяць, за шість днів – у випадку тривалості 

випробування від одного до двох місяців та дев’ять днів, якщо тривалість 

випробування перевищує два місяці». 
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3) ст. 46 КЗпП після слів «відмови або ухилення від обов’язкових 

медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці 

та протипожежної охорони»доповнити словами «відмови від проходження 

періодичної атестації». 

 



188 

 

ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного дисертаційного дослідження, яке 

формувалося на основі аналізу сучасної законодавчої бази та норм 

зарубіжних держав, котрі спрямовані на процес правового регулювання 

процедури оцінки професійного рівня працівників, опрацювання наукових 

праць вітчизняних та зарубіжних авторів щодо окремих аспектів правового 

регулювання трудових та пов’язаних з ними відносин, автором сформована 

власна позиція стосовно правового регулювання питання оцінки 

професійного рівня працівників та на її основі розроблено та сформовано ряд 

висновків, пропозицій та рекомендацій. 

1. Визначено, що сукупність норм права, які регулюють відносини з 

приводу оцінки професійного рівня працівників, необхідно виокремити в 

самостійний інститут трудового права – «оцінка професійного рівня 

працівників». Дана позиція обумовлюється тим, що нормам трудового права 

притаманні наступні ознаки, які характеризують передумови для виділення  

окремого інституту: поширення сфери використання оцінки професійного 

рівня працівників та запровадження нових способів оцінки, які на даний час 

не врегульовані нормами трудового права; вплив результатів оцінки 

професійного рівня працівників як юридичного факту на динаміку трудових 

відносин; збільшення обсягу правових норм, що регулюють окремі способи 

оцінки професійного рівня працівників; наявність загальної мети. 

2. Професійний рівень – це сукупність якісних та кількісних 

показників праці, які відображають здібності працівника до ефективного 

виконання професійних обов’язків. Професійний рівень працівника 

формується на основі наступних елементів: кваліфікаційних якостей; ділових 

якостей; психофізіологічних якостей; особистісних якостей; морально-

етичних якостей; стажу роботи; результатів виконуваної роботи. 

3. Оцінка професійного рівня – це законодавчо передбачена 

процедура визначення професійно-важливих якостей працівника, які 
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виражаються в його якісних та кількісних показниках праці з метою 

прийняття у подальшому, на основі отриманих даних, відповідних 

організаційно-управлінських рішень щодо підвищення ефективності 

використання трудових ресурсів. 

4. На основі аналізу та систематизації принципів, які притаманні 

різним способам оцінки професійного рівня працівників, виокремлено 

основні принципи, що властиві інституту оцінки професійного рівня 

працівників, до яких належать загальноправові та спеціальні принципи. До 

загальноправових слід віднести принципи законності, гласності, рівності та 

об’єктивності. Спеціальними принципами, які характерні для оцінки 

професійного рівня працівників, є принципи безпосередньої участі, 

визначеності вимог, поєднання інтересів сторін трудових відносин. 

5. Виокремлено функції, які притаманні оцінці професійного рівня 

працівників як окремому інституту галузі трудового права: 1) виробнича – 

норми інституту, спрямовані на визначення найбільш компетентних 

працівників, одним з показників, який характеризує успішність виконання 

працівником свої професійних обов’язків, є результати виконаної роботи; 2) 

прогностична – завдяки отриманій інформації роботодавець має можливість: 

а) прогнозувати політику роботи з кадрами; б) планувати шляхи підвищення 

масштабів виробництва; 3) виховна – стимулює працівника до сумлінного 

виконання трудових обов’язків, що передбачає дотримання високих 

морально-етичних правил, оскільки для деяких категорій працівників 

наявність даних якостей є обов’язковим елементом їх професійного рівня; 4) 

оціночна – норми трудового права, які регулюють порядок оцінки 

професійного рівня, спрямовані на визначення рівня професійної 

компетентності працівника з метою встановлення відповідності чи 

невідповідності виконуваній роботі чи посаді, на яку він претендує; 5) 

статусна – передбачає, що норми інституту оцінки професійного рівня 

працівників мають безпосередній вплив на рівень свободи людини, через яку 

визначається її статус у суспільстві; 6) інформаційна – завдяки оцінці 
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професійного рівня у роботодавця виникає можливість отримати об’єктивну 

інформацію про стан професійної компетентності трудових ресурсів, які 

задіяні на виробництві чи бажають працевлаштуватися; 7) освітня – норми 

даного інституту спонукають працівників до систематичного підвищення 

своїх знань, умінь та навичок. 

6. З метою впорядкування застосування різноманітних способів 

оцінки професійного рівня працівників запропонована їх класифікація за 

такими критеріями: 1) залежно від впливу на динаміку трудових відносин: а) 

впливають на виникнення трудових відносин (документально-ознайомча 

практика, співбесіда, конкурсний відбір); б) впливають на продовження та 

зміну трудових відносин (випробування при прийнятті на роботу, атестація, 

щорічне оцінювання державних службовців, стажування); в) впливають на 

припинення трудових відносин (атестація, випробування при прийнятті на 

роботу, щорічне оцінювання державних службовців); 2) залежно від моменту 

ініціювання проведення процедури оцінки професійного рівня їх можна 

поділити на ті, які: а) проводяться до виникнення трудових відносин 

(документально-ознайомча практика, співбесіда, конкурсний відбір); б) 

проводяться під час дії трудових відносин (випробування при прийнятті на 

роботу, стажування, атестація, щорічне оцінювання державних службовців); 

3) залежно від обов’язковості проходження: а) обов’язкові ( документально-

ознайомча практика, атестація та щорічне оцінювання державних 

службовців, випробування при прийнятті на роботу та конкурсний відбірдля 

деяких категорій працівників); б) факультативні (випробування при 

прийнятті на роботу, стажування, перевірка на поліграфі); 4) залежно від 

періодичності проведення: а) періодичні (атестація, щорічне оцінювання 

державних службовців, стажування); б) разові (документально-ознайомча 

процедура, випробування при прийнятті на роботу, співбесіда, конкурсний 

відбір).  

7. Генезис правового регулювання оцінки професійного рівня 

працівників складається з таких періодів:  
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I період – зародження окремих правових способів спрямованих на 

визначення професійного рівня працівників (до 1917 року), який 

характеризується скасуванням кріпосного права та зародженням прототипу 

сучасних трудових відносин, які вимагали державного регулювання. Питання 

правового регулювання знайшло своє закріплення у царських законах, що 

передбачали для деяких категорій працівників складання іспитів, які мали б 

засвідчувати наявність у працівника відповідної кваліфікації для виконання 

трудових обов’язків. Особливістю правового регулювання оцінки 

професійного рівня можна назвати те, що норми, якими мали керуватися 

сторони трудових відносин, не містили вказівок щодо процесуального 

порядку проведення оцінки, а визначали лише обов’язки, яким має 

відповідати працівник; 

II період – становлення правового регулювання оцінки професійного 

рівня працівників (з 1917 року по 1971 рік), що характеризується прийняттям 

першого кодифікованого закону, який мав регулювати суспільні відносини у 

сфері праці. Він регламентував  питання проведення випробування при 

прийнятті на роботу та учнівського договору (стажування), норми ж 

підзаконних актів впроваджували застосування конкурсного відбору; 

III період – подальший розвиток правового регулювання оцінки 

професійного рівня працівників (з 1971 року по 1991 рік.), котрий 

характеризується усвідомленням радянською владою необхідності перегляду 

положень щодо правового регулювання оцінки професійного рівня 

працівників. Випробування при прийнятті на роботу починає розглядатися не 

як процедура, що передує виникненню трудових відносин, а як процедура, 

яка впливає на динаміку трудових відносин; конкурсний відбір та атестація 

знаходять більш широке застосування як способи визначення компетентних 

працівників шляхом здійснення оцінки їх професійно-важливих якостей. Так, 

атестація як спосіб періодичної перевірки відповідності працівника займаній 

посаді використовується як ефективний спосіб стимулювання працівників до 

підвищення результатів виробництва. Конкурсний відбір застосовується як 
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спосіб добору найбільш компетентних кадрів на керівні посади стратегічно 

важливих підприємств, установ та організацій; 

IV період – правове регулювання оцінки професійного рівня 

працівників у роки незалежності України (1991 року до  сьогодення), норми 

якого зазнають значного доопрацювання з метою приведення у відповідність 

до сучасних умов господарювання. До найважливіших подій даного періоду 

слід віднести такі: конкурсний відбір визнається обов’язковим для вступу на 

державну службу; з прийняттям Закону України «Про професійний розвиток 

працівників» атестація трансформується з процедури оцінки професійного 

рівня категорій працівників зі спеціальною трудовою правоздатністю до 

способу перевірки професійного рівня всіх категорій працівників. Виникають 

нові способи перевірки професійного рівня працівників, а саме: щорічна 

оцінка державних службовців, перевірка на поліграфі, кваліфікаційний іспит, 

сертифікування та інші. 

8. Основними особливостями правового регулювання оцінки 

професійного рівня працівників у зарубіжних країнах є: 

 порядок оцінки професійного рівня працівників регулюються не 

лише центральним законом про працю, а й галузевими та підзаконними 

нормативно-правовими актами; 

 найбільш поширеними способами оцінки професійного рівня 

працівників за зарубіжним законодавством є документально-ознайомча 

процедура, випробування при прийнятті на роботу, атестація та конкурсний 

відбір; 

 результати оцінки професійного рівня мають юридичні наслідки, 

які виражаються у формі укладення трудового договору, відмові в укладенні 

трудового договору, зміні істотних умов трудового договору, розірванні 

трудового договору. 

9. Визначено, що випробування при прийнятті на роботу є 

самостійним способом визначення професійного рівня працівників, який 

використовується з метою підвищення ефективності проведення процедури 
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добору кадрів. Випробування при прийнятті на роботу, за загальним 

правилом, має розглядатися як факультативна умова трудового договору, 

головним завданням якої є визначення відповідності працівника 

запропонованій роботі шляхом перевірки відповідності його ділових якостей  

вимогам, які ставляться до займаної посади згідно з трудовою функцією, 

зазначеною у трудовому договорі. Результати випробування при прийнятті 

на роботу як спосіб оцінки професійного рівня мають безпосередній вплив на 

динаміку трудових відносин, яка виражається у формі продовження дії 

трудових відносин чи розірвання трудового договору з працівником за п.11 

ч.1 ст.40 КЗпП. 

10. Атестація має розглядатися як самостійний спосіб оцінки 

професійного рівня, який може застосовуватися до будь-якої категорії 

працівників та передбачає обов’язкову періодичну процедуру встановлення 

відповідності працівника займаній посаді шляхом комплексного аналізу їх 

якісних та кількісних показників, які відображають ефективність виконання 

ними своїх посадових обов’язків та є передумовою для формування 

кадрового резерву з найбільш компетентних працівників з метою їх 

просування по кар’єрній службі. 

11. Документально-ознайомча практика має розглядатися в двох 

аспектах: по-перше, як самостійний спосіб визначення професійного рівня 

працівників; по-друге, як один з етапів складних конструкцій оцінки 

професійного рівня працівників, до яких слід відносити конкурсний відбір та 

атестацію. Завданням документально-ознайомчої практики є визначення 

кваліфікаційних, професійних, психофізіологічних, а інколи і кількісних 

показників праці, які характеризують рівень професійної компетентності 

працівника. Наслідком проведення документально-ознайомчої процедури як 

самостійного способу визначення професійного рівня працівника є укладання 

чи відмова від укладання трудового договору. Наслідками використання 

документально-ознайомчої практики як етапу конкурсного відбору є допуск 
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до подальшої участі у ньому чи прийняття рішення про виключення з 

конкурсу у зв’язку з невідповідністю працівника встановленим вимогам. 

12. Правове регулювання оцінки професійного рівня працівників 

потребує вдосконалення, тому в роботі сформульовано наступні пропозиції в 

означеному напрямку:  

1) ч.3 ст.26 КЗпП викласти в наступній редакції: «Випробування не 

встановлюється при прийнятті на роботу:  а) неповнолітніх; б) звільнених з 

військової чи альтернативної (невійськової) служби, які вперше стають до 

роботи протягом року після такого звільнення; в) призначених на посаду; г) 

обраних на посаду державної служби; ґ) які пройшли стажування з відривом 

від основної роботи; д) які закінчили професійно-технічні чи вищі навчальні 

заклади і вперше стають до роботи за здобутою професією (спеціальністю); 

е) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; є) які 

запрошені на роботу в порядку переведення від іншого роботодавця за 

погодженням між роботодавцями; ж) осіб з інвалідністю, направлених на 

роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи; з) з якими 

укладається трудовий договір строком до одного року; и) внутрішньо 

переміщених осіб»; 

2) ч.2 ст.28 КЗпП викласти в наступній редакції: «У разі 

встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності 

працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі 

він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, 

письмово попередивши його про це за три дні у випадку встановлення 

тривалості випробування один місяць, за шість днів –у випадку тривалості 

випробування від одного до двох місяців та дев’яти днів, якщо тривалість 

випробування перевищує два місяці». 

3) ст. 46 КЗпП доповнити після слів «відмови або ухилення від 

обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з 

охорони праці та протипожежної охорони» словами «відмови від 

проходження періодичної атестації». 
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