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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. У сучасних умовах масштабних реформ та 
модернізаційних процесів, які відбуваються в Україні, питання, пов’язані із 
змінами у структурі органів державної влади, набувають особливої 
актуальності. Особливе значення у цих процесах набувають питання кадрового 
забезпечення.  

Результат кадрового забезпечення державної служби України зазвичай 
залежить від дієвого взаємозв’язку між інноваціями реформ державної служби 
та сталими елементами його правового регулювання. Практична реалізація 
завдань досліджуваного інституту значною мірою залежить від 
функціональної основи його правового регулювання, у тому числі від керівних 
ідей та законодавчо закріплених засобів охорони прав громадян у процесі 
кадрового забезпечення державної служби України. 

Реалії сьогодення обумовлюють необхідність істотної трансформації у 
підходах до кадрового забезпечення в процесі формування корпусу державних 
службовців, що пов’язано з європейським вектором розвитку Української 
держави, науково-технічним прогресом, який вимагає від працівників, у тому 
числі й державних службовців, застосування нових знань та навичок у процесі 
професійній діяльності, у зміні ідеології та місця держави й державної служби 
у громадянському суспільстві, у створенні умов для досягнення рівноваги у 
балансі інтересів між роботодавцем та працівником тощо. 

Актуальність порушеної тематики викликана доктринальним та 
практичним значенням правового регулювання кадрового забезпечення 
державної служби України, що опосередковує сучасний стан законодавства у 
досліджуваній сфері суспільних відносин, характеризує проблемні питання їх 
нормативної регламентації, сприяє визначенню пріоритетних напрямків 
удосконалення та модернізації правових приписів тощо. 

Нова редакція Закону України «Про державну службу» була прийнята 
порівняно недавно, причому параметри відповідальності працівників 
державної служби України у нормах даного нормативно-правового акта 
зазнали суттєвих змін. Попередній аналіз правового регулювання інституту 
державної служби України засвідчив, що, незважаючи на загальну позитивну 
тенденцію еволюції вітчизняного законодавства про державну службу, низка 
законодавчих приписів вимагає коригування і в подальшому. 

Останні декілька років в усіх сферах суспільного життя України 
тривають трансформаційні процеси, спрямовані на забезпечення її стабільного 
та перманентного розвитку, оскільки сучасні вимоги до побудови 
демократичної держави актуалізують низку питань, які потребують негайного 
вирішення. Це ставить різноманітні виклики перед державою, одним із яких є 
вирішення проблем забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів 
державної служби України і, як наслідок, створення такої служби, яка буде 
здатною до вирішення національних завдань. Тому від законодавця 
вимагається принципово нове ставлення до питань прийняття та розвитку 
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персоналу публічної, професійної, політично неупередженої діяльності із 
практичного виконання завдань і функцій держави. Розвиток України 
неможливий без забезпечення усіх сфер її життєдіяльності кваліфікованими 
кадрами, здатними належним чином реалізувати національні інтереси 
демократичної, соціальної держави із розвинутою економікою. За таких умов 
провідного значення набувають упорядковані кадрові процеси, які є 
визначальними у становленні та розвитку держави. Отже, розвиток трудового 
потенціалу кадрів державної служби України, а також вирішення усіх 
існуючих проблем дозволить покращити загальний рівень життя громадян, 
підвищити міжнародний імідж України, яка фактично сприймається на 
світовому рівні як країна третього світу. 

У тій чи іншій мірі досліджувану проблематику висвітлювали у 
доктринальних працях такі вчені у галузі права, як-от: В.М. Андріїв, 
В.А. Багрій, Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурак, С.Я. Вавженчук, Н.М. Вапнярчук, 
Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, 
О.М Ганечко, Н.Д. Гетьманцева, В.О. Голобородько, Л.П. Грузінова, 
О.А. Губська, І.В. Дашутін, В.В. Жернаков, В.І. Журавель, Т.А. Занфірова, 
М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, З.Я. Козак, В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, 
О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, О.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, Л.Ю. Малюга, 
О.А. Марушева, В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, 
Л.В. Могілевський, М.В. Молодцов, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, 
О.Т. Панасюк, С.В. Передерін, П.Д. Пилипенко, Д.С. Підкопай, 
С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, О.В. Тищенко, 
Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. 

Проте і наразі наявна необхідність у продовженні доктринальних 
досліджень у даній сфері суспільних відносин з огляду на оновлене 
законодавство про державну службу, розробку нових законодавчих актів про 
працю, прогресивні здобутки вітчизняної та зарубіжної юридичної науки, 
сформовану правозастосовну практику щодо працевлаштування та кадрового 
просування державних службовців, що повинно бути спрямованим на 
удосконалення нормативних приписів з метою забезпечення найвищого рівня 
правової визначеності та нормативної регламентації відповідних відносин. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 
темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 
стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації 
в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 
2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 
академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 
загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 
2016 року. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення 
проблем кадрового забезпечення державної служби України. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 
виконати наступні завдання: 

 визначити методологічні основи правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби України; 

 дослідити значення та особливості правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби України; 

 встановити ретроспективу правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби України; 

 охарактеризувати систему принципів, завдання та функції правового 
регулювання кадрового забезпечення державної служби України; 

 з’ясувати класифікацію гарантій правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби України; 

 розкрити та конкретизувати форми і методи правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби України; 

 виокремити принципи, завдання та функції правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби України; 

 проаналізувати особливості правовідносин у сфері кадрового 
забезпечення державної служби України; 

 здійснити характеристику змісту та складові елементи правовідносин у 
сфері кадрового забезпечення державної служби України; 

 виділити особливості виникнення, розвитку та припинення 
правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України; 

 здійснити аналіз структури правовідносин у сфері кадрового 
забезпечення державної служби України; 

 виокремити проблеми понятійно-категоріального апарату кадрового 
забезпечення державної служби України; 

 виявити проблеми забезпечення та реалізації трудового потенціалу 
кадрів державної служби України; 

 вивести проблеми притягнення до відповідальності працівників 
державної служби України; 

 дослідити оптимізацію правового регулювання кадрового забезпечення 
державної служби України за національним законодавством; 

 виявити напрями запозичення зарубіжного досвіду правового 
регулювання кадрового забезпечення державної служби України. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері державної 
служби. 

Предметом дослідження є проблеми правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби України. 

Методи дослідження. В основі методології дослідження 
дисертаційної роботи лежить комплекс сучасних як загальних, так і 
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спеціальних теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ і 
процесів, котрі мають місце в суспільстві. Історико-правовий метод 
застосовано з метою розкриття передумов зародження правового 
регулювання кадрового забезпечення державної служби в сучасній Україні та 
аналізу змісту специфіки кожного періоду даного правового явища за 
незалежності нашої держави (підрозділ 1.3). Для окреслення змісту 
кадрового забезпечення державної служби, визначення методологічних основ 
його дослідження, а також для аналізу правової природи було використано 
формально-логічний метод (підрозділи 1.1, 1.2). Метод групування, 
системно-структурний та системно-функціональний методи застосовувалися 
при обґрунтуванні класифікації завдань, функцій, гарантій, а також видів 
принципів правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 
(підрозділи 2.1–2.4). У процесі формулювання наукових понять та при 
внесенні пропозицій щодо зміни та доповнення національного трудового 
законодавства стосовно вдосконалення правового регулювання 
використовувалися логіко-юридичний метод та правила лінгвістики 
(підрозділи 3.1–3.4). Застосування порівняльного методу та методу 
класифікації забепечило виокремлення ряду теоретичних та практичних 
проблем правового регулювання кадрового забезпечення державної служби і 
шляхів їх вирішення (підрозділи 4.1, 4.2, 5.1), а також визначення напрямів 
запозичення позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби (підрозділ 5.2). 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 
отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою 
комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням 
новітніх досягнень науки трудового права дослідити специфіку правового 
регулювання кадрового забезпечення державної служби України. За 
результатами дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні 
положення, які виносяться на захист і містять елементи наукової новизни. 
Основними з них є такі: 

уперше: 
 встановлено, що кадрове забезпечення державної служби України 

слід розуміти як комплексну та цілісну сукупність методів, способів, форм, 
заходів, засобів тощо, які обумовлюють правове регулювання трудових 
правовідносин за участі державних службовців, що пов’язані з виникненням, 
зміною та припиненням їх трудової діяльності в органах державної влади на 
відповідних посадах державної служби України, і характеризуються 
постійністю й безперервністю; 

 визначено, що спеціальними ознаками кадрового забезпечення 
державної служби є наступні: 1) підвищені вимоги до претендентів у сфері 
кадрового забезпечення державної служби; 2) конкурсна процедура реалізації 
кадрового забезпечення у сфері державної служби; 3) участь представників 
громадянського суспільства у кадровому забезпеченні державної служби 
України; 
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 розкрито комплекс ознак гарантій правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби України, а саме: 
1) опосередкований характер – виділені нами гарантії встановлюються, 
передусім, з метою залучення громадян до державної служби, проте у 
меншій мірі є засобами охорони їх прав у процесі виконання службових 
повноважень; 2) складний характер – нерозривний зв’язок конституційних 
гарантій та гарантій, встановлених законодавством про державну службу; 
3) захисний характер – гарантування надання державним службовцям 
можливостей здійснювати захист своїх прав та інтересів у судовому чи 
позасудовому порядку; 4) об’єктивний характер – встановлення з метою 
гарантування об’єктивності у процесі зайняття кандидатами вакантних 
посад; 5) безперервний характер – спрямування на забезпечення 
безперервності процесу підвищення професійної компетентності 
державних службовців; 

 обґрунтовано, що ознаками функцій правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби України є: 1) об’єднуючий та 
синтезуючий характер – функції об’єднують шляхи, форми та способи впливу 
правових норм на відносини кадрового забезпечення державної служби 
України; 2) комплексний характер – функції позначають сукупність процесів, 
які протікають під час вирішення відповідного завдання правового 
регулювання кадрового забезпечення державної служби України; 
3) кон’юнктивний характер – кожна із виділених нами функцій за своєю 
сутністю становить низку дрібніших функцій, об’єднаних нами для 
формулювання основної ідеї їх впливу на суспільні відносини; 

 визначено доктринальне тлумачення поняття «юридичні факти як 
підстава виникнення, розвитку та припинення правовідносин у сфері 
кадрового забезпечення державної служби України», під яким слід розуміти 
конкретні життєві обставини (дії та події), які мають значення для органів 
державної влади та місцевого самоврядування, у яких наявна вакантна посада 
державної служби, Національного агентства України з питань державної 
служби, осіб, котрі претендують на вступ на державну службу, та державних 
службовців, які претендують на підвищення рівня професійної компетентності 
у зв’язку з реалізацією їхніх потреб та інтересів, властивості яких 
сформульовані у гіпотезах норм Закону України «Про державну службу» та 
низки підзаконних нормативно-правових актів як умови, що тягнуть за собою 
юридичні наслідки у формі виникнення, зміни або припинення правових 
відносин; 

 сформульовано перелік ознак завдань правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби України, бо яких належать 
наступні: 1) формально-юридичний характер – вирішення завдань правового 
регулювання кадрового забезпечення державної служби України здійснюється 
шляхом прийняття відповідної правової норми; 2) системний характер – усі 
завдання тісно пов’язані між собою, тому невирішення одного із них 
унеможливлює розв’язання інших; 3) двозначний характер – більшість завдань 



6 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України 
водночас сприяють розвитку кваліфікації кадрового складу державної служби, 
а також задоволенню інтересів самих державних службовців; 4) всеосяжний 
характер – вирішення завдань правового регулювання кадрового забезпечення 
державної служби України стосується широкого кола питань та проблем 
досліджуваного інституту; 

 розкрито сутність поняття «правовідносини у сфері кадрового 
забезпечення державної служби України». Це індивідуалізовані специфічні 
вольові суспільні відносини, передбачені нормами Закону України «Про 
державну службу» й підзаконними нормативно-правовими актами, 
учасники яких пов’язані кореспондуючими гарантованими суб’єктивними 
правами і юридичними обов’язками, пов’язаними із призначенням на 
посаду державної служби, які виникають з метою забезпечення державної 
служби професійними, патріотичними, доброчесними, ефективними, 
політично неупередженими кадрами й визначення стратегічного бачення 
розвитку механізму формування нового покоління державних службовців; 

 розкрито комплекс проблем теоретичного і практичного характеру 
щодо кадрового забезпечення державної служби України, на основі чого 
сформульовано повні та взаємоузгоджені пропозиції щодо їх вирішення; 

удосконалено: 
 характеристику особливостей правового регулювання кадрового 

забезпечення державної служби у період Української Радянської 
Соціалістичної Республіки, якими є: 1) спрямування на початкових етапах на 
залучення демобілізованих фронтовиків; 2) високий рівень вимог до 
дисципліни й додержання субординації; 3) приділення уваги професійній 
підготовці державних службовців у післявоєнний період; 4) законодавче 
встановлення чітких вимог до кандидата на державну службу, співставних із 
сучасними; 5) переважне регулювання підзаконними нормативно-правовими 
актами; 6) вимога суміщення професійної підготовки та вірності партійним 
інтересам; 7) вирішальна роль при призначеннях належності до членів 
Комуністичної партії; 

 визначення спеціальних принципів кадрового забезпечення державної 
служби, до яких віднесено наступні: 1) принцип підбору працівників за 
професійними, патріотичними та доброчесними якостями; 2) принцип 
визначеності вимог до кандидата на державну службу; 3) принцип 
комплексності та послідовності проведення кадрового забезпечення державної 
служби; 4) принцип безперервності навчання; 5) принцип раціональності у 
доборі та розстановці кадрів; 6) принцип сприяння професійному та 
кар’єрному розвитку працівників, можливостям для їх всебічного розвитку та 
реалізації особистості; 

 деталізацію змісту проблем дисциплінарної відповідальності 
працівників державної служби України, якими названо наступні: відсутність 
Дисциплінарного статуту державного службовця; необхідність розширення 
системи заходів дисциплінарної відповідальності публічних службовців; 
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відсутність у переліку діянь, які можна вважати дисциплінарним 
проступком, таких, які можуть бути безпосередньо пов’язані з 
корупціогенними факторами; недостатня публічність процесів накладення 
дисциплінарних стягнень; 

 характеристику ознак загальних принципів правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби України, якими є такі: 
1) конституційний та трудоправовий характер; 2) неможливість застосування 
переважної більшості трудоправових принципів кадрового забезпечення в 
силу специфіки державної служби; 3) спрямування на встановлення основ 
правової, справедливої та демократичної процедури кадрового забезпечення 
державної служби; 4) фундаментальний характер стосовно інших груп 
принципів правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 
України; 

 аргументацію змісту тих проблем забезпечення й реалізації трудового 
потенціалу кадрів державної служби України, які мають законодавче 
вирішення, а саме: 1) положення Закону України «Про державну службу» не 
відповідають вимогам сучасності й міжнародним стандартам, а сама система 
державної служби визначається науковцями як недосконала, застаріла та як 
стримуючий фактор успішного проведення реформ; 2) політизація державної 
служби; 3) недосконалість конкурсного відбору та підготовки державних 
службовців; 4) невиконання на практиці вимог до осіб, які претендують на 
вступ на державну службу; 

 перелік завдань правового регулювання кадрового забезпечення 
державної служби України, який включає: 1) забезпечення залучення 
професійних, патріотичних, доброчесних, ефективних, політично 
неупереджених кадрів на вакантні посади державної служби; 
2) регулювання вступу на державну службу шляхом конкурсів, стажування, 
створення відповідного правового підґрунтя; 3) правове регулювання 
проходження службової кар’єри, у тому числі просування по службі та 
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців; 
4) правове регулювання соціально-правових гарантій та соціальний захист 
працівників; 5) регламентація діяльності Національного агентства України з 
питань державної служби як центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 
служби; 

 перелік особливостей спеціального методу правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби України, якими є наступні: 1) його 
основним і єдиним способом є проведення конкурсного відбору; 
2) обов’язковий характер застосування даного методу у процесі кадрового 
забезпечення державної служби; 3) законодавчо встановлені вимоги до 
учасників конкурсного підбору, регламентація його здійснення та наслідків 
проведення; 

 пропозиції щодо врахування міжнародного досвіду стосовно 
кадрового забезпечення державної служби України; 
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дістали подальшого розвитку: 
 деталізація переліку ознак принципів правового регулювання 

кадрового забезпечення державної служби України, якими є наступні: 
1) системний характер – елементами даного інституту є норми-принципи 
різної сфери дії; 2) цілісний характер – ефективність принципів правового 
регулювання кадрового забезпечення державної служби України досягається 
за рахунок комплексного застосування усіх його категорій; 3) складний 
характер – нерозривний зв’язок правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби України із галузями та інститутами державної 
служби, державного управління, трудового права тощо; 

 формування переліку функцій правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби України, якими є наступні: 1) впорядкувальна 
функція; 2) розвивальна функція; 3) захисна функція; 4) моделювальна 
функція; 

 положення про те, що ознаками групи конституційних гарантій 
правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України є: 
1) встановлення державою у змісті конституційних норм; 2) забезпечення 
права громадян України отримати можливість працевлаштуватись на 
державній службі та захищати дане право у встановленому законом порядку; 
3) нечисленне та опосередковане відношення до правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби України; 

 аналіз сутності проблем матеріальної відповідальності працівників 
державної служби України, до яких віднесено такі: відсутність єдиної 
процедури розгляду заяви про відшкодування шкоди; відсутність механізмів 
визначення граничного розміру суми компенсації; 

 характеристика нормативної групи форм правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби України, яка включає наступні 
ознаки: 1) законний або підзаконний характер; 2) підзаконні нормативно-
правові акти прийнято з метою деталізації норм Закону України «Про 
державну службу»; 3) прийняття в даній сфері Стратегії державної кадрової 
політики, яка визначає поточний та подальший розвиток досліджуваного 
інституту; 4) поширення нормативної групи форм на всі випадки кадрового 
забезпечення державної служби та всіх суб’єктів; 5) нормативні форми є 
еталонами поведінки для суспільних відносин кадрового забезпечення 
державної служби; 

 аналіз ознак, які характеризують індивідуальну групу форм правового 
регулювання кадрового забезпечення державної служби України, а саме: 
1) одноразовий характер; 2) спрямування на вирішення конкретних ситуацій; 
3) вони є засобом реалізації нормативного регулювання, що конкретизує певні 
обставини процесу кадрового забезпечення державної служби; 4) широке коло 
суб’єктів, які приймають індивідуальні акти (конкурсна комісія, керівник 
державної служби, Комісія з питань вищого корпусу державної служби, 
суб’єкт призначення тощо); 
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 деталізація змісту проблем притягнення до адміністративної 
відповідальності працівників державної служби України: розміри штрафів, які 
накладають на державних службовців, не відповідають тяжкості вчинених 
ними проступків; відсутність класифікацій адміністративних проступків 
працівників державної служби України. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 
тому, що викладені у дисертаційному дослідженні положення у подальшому 
можуть бути використані: 

у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 
наукових досліджень теоретичних та практичних проблем кадрового 
забезпечення державної служби України; 

у правотворчій діяльності – при перегляді та вдосконаленні положень 
чинного Кодексу законів про працю, Закону України «Про державну службу» 
доопрацюванні проекту Трудового кодексу України; 

у правозастосовній діяльності – для оптимізації реалізації трудових прав 
державними службовцями у процесі їх працевлаштування та здійснення ними 
професійної службово-трудової діяльності; 

у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, зроблені 
в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій та 
диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як «Трудове право 
Україні», «Проблеми трудового права України», у вищих юридичних закладах 
освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній 
роботі студентів, слухачів та курсантів, в процесі підготовки робочих програм 
та планів, підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 
самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 
права. Усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на основі 
особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки належать автору. 
Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 
цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались на 
кафедрі правознавства Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля, а також були оприлюднені на таких науково-практичних 
конференціях: «Актуальні проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 28–
29 січня 2016 року), «Проблеми теорії права і практики правореалізації на 
шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 2016 року), «Теорія і практика 
розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 року), 
«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 
пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року), «Актуальні проблеми 
реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 
2017 року), «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» 
(м. Львів, 27–28 січня 2017 року), «Правові механізми забезпечення та захисту 
прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави» 
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(м. Харків, 14 червня 2019 року), «Теоретичні питання юриспруденції і проблеми 
правозастосування: виклики ХХІ століття» (Харків, 21 червня 2019 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 
знайшли відображення в одноосібній монографії, 19 статтях, опублікованих у 
наукових фахових виданнях України, 5 статтях – у наукових виданнях іншої 
держави, а також у 8 тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 
конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 
вступу, п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 15 підрозділів, висновків, 
списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 
417 сторінок, з яких основний – 361 сторінку. Список використаних джерел 
складається із 409 найменувань і займає 51 сторінку. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 
та методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 
теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також 
вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 
темою дисертації. 

Розділ 1 «Правова природа кадрового забезпечення державної 
служби» складається з трьох підрозділів та присвячений визначенню 
методологічних теоретико-правових основ кадрового забезпечення державної 
служби, ретроспективі його розвитку, а також з’ясуванню специфіки 
сучасного стану його правового регулювання. 

У підрозділі 1.1 «Методологічні основи дослідження правового 
регулювання кадрового забезпечення державної служби України» 
відзначено, що методи повинні використовуватись у комплексній взаємодії, 
як це чітко продемонстровано у вищезазначених наукових роботах. 
Дослідження, що включає в себе широкий спектр методологічних основ та 
підходів, дозволить зробити науково обґрунтовані висновки та надати 
відповідні рекомендації, а також внести ряд суттєвих пропозицій, які 
стосуватимуться посилення правового регулювання кадрового забезпечення 
державної служби України. 

Діалектичний метод передбачає побудову понятійно-категоріального 
апарату та визначення місця й ролі кадрового забезпечення державної служби 
України. Тому за допомогою застосування цього методу буде забезпечено 
використання комплексу інших сучасних методів наукового спрямування, 
внаслідок чого можливим стане вирішення завдань, які передбачені даним 
дослідженням. 

Методи класифікації та групування дають можливість розкрити питання, 
котрі стосуються, наприклад, системи принципів чи гарантій правового 
регулювання кадрового забезпечення державної служби України, а також інших 
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складових, що передбачають виділення певних видів і їх почерговий окремий 
аналіз. При цьому, якщо методом аналізу здійснюється поділ цілісного об’єкта на 
елементи, то методи класифікації і групування покликані для їх безпосереднього 
упорядкування. 

Регламентуючий метод правового регулювання кадрового забезпечення 
державної служби України є імперативним. Йому притаманні наступні ознаки: 
1) категорична регламентація поведінки його учасників; 2) учасники не є 
рівними за статусом; 3) метод спрямовується на задоволення 
загальносоціального інтересу у вигляді кадрового забезпечення державної 
служби України; 4) у процесі застосування даного методу одні учасники 
(кандидати на державну службу та державні службовці) виконують вказівки 
інших осіб (законодавців чи посадових осіб органів державної влади). 

Відмічено, що у дослідженнях правового регулювання кадрового 
забезпечення метод аналізу можливо застосувати у наступних випадках: 1) при 
вивченні загального поняття кадрового забезпечення державної служби чи 
окремих складових частин при умовному розчленуванні його на складові 
елементи, такі як проблеми кадрового забезпечення державної служби, 
організація підготовки державних службовців, ефективність праці та рівень 
професійного розвитку державних службовців, мотивація праці, шляхи 
вдосконалення трудової діяльності державних службовців в Україні тощо; 
2) при вивченні властивостей кадрового забезпечення державної служби; 
3) при встановленні закономірностей у сфері підбору кадрів на державну 
службу; 4) при виділенні в кадровому забезпеченні державних службовців в 
Україні таких елементів, які мають вирішальний та керівний вплив щодо 
інших елементів: працевлаштування, підготовка і перепідготовка, професійний 
розвиток кадрів тощо. 

У підрозділі 1.2 «Роль, значення та особливості правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби України» підкреслено, що «кадри 
державної служби України» можна визначити як окрему категорію 
працівників, які мають статус державних службовців та реалізують своє 
природне право на працю шляхом укладення трудового договору з 
компетентними органами державної влади України і займають певну посаду в 
них, здійснюючи надані їм професійні повноваження у межах, порядку та на 
підставах, визначених Конституцією та законами України. 

Кадрове забезпечення є професійною діяльністю, яка полягає у доборі 
нових кадрів для потреб органів прокуратури та в роботі з уже діючими 
працівниками органів прокуратури у встановлених законодавством України 
формах. Правове регулювання кадрового забезпечення державної служби 
України характеризується такими особливостями: 1) дуалізмом 
законодавства, тобто застосуванням до трудових відносин кадрового 
забезпечення державної служби України приписів і законодавства про працю 
України, яке поширюється на всіх працівників, і законодавства у сфері 
діяльності державної служби України. Пріоритет за правилами вирішення 
правових колізій віддається нормам спеціальних нормативно-правових актів, у 
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той же час, загальні положення застосовуються субсидіарно, тобто тоді, коли 
спеціальні нормативні приписи не регулюють того або іншого питання; 
2) значною кількістю підзаконних нормативно-правових актів, які розвивають 
положення законів з питань кадрового забезпечення державної служби 
України. Такий стан речей пояснюється тим, що відносини кадрового 
забезпечення державної служби України є надзвичайно широкими за обсягом 
та включають до свого змісту велику кількість найрізноманітніших правових 
інститутів. Крім того, на відміну від регулювання аналогічних відносин у 
галузі діяльності інших категорій працівників, сфера публічної, зокрема й 
державної служби, практично позбавлена нормативного впливу локальних 
актів роботодавця, тому переважна більшість всіх питань регламентується на 
підзаконному рівні актами КМУ та інших органів державної влади України. 
На конституційному та законодавчому рівні вирішуються та закріплюються 
найбільш значущі положення щодо кадрового забезпечення державної служби 
України; 3) розпорошеністю нормативних приписів у численних законодавчих 
та підзаконних нормативно-правових актах. Занадто велика кількість 
нормативно-правових актів, які тією або іншою мірою стосуються відносин 
кадрового забезпечення державної служби України, має і негативний наслідок 
– розпорошеність правових приписів на різних рівнях нормативного 
регулювання. В таких умовах мають місце суперечності між нормативними 
актами одного ієрархічного рівня, їх невідповідність приписам законодавчих 
актів, застосування різноманітного понятійно-категоріального апарату тощо; 
4) новизною та новітністю законодавства, а також його відповідністю 
досвіду провідних демократичних держав. Сучасне законодавство у сфері 
кадрового забезпечення державної служби України є одним з найбільш 
прогресивних серед демократичних та правових держав світу, що пояснюється 
його новизною, урахуванням позитивного досвіду зарубіжних держав при 
розробці проектів нормативно-правових актів, вивченням вітчизняного 
історично-правового розвитку відповідних правових інститутів. Разом з тим, 
саме по собі існування нормативних приписів є недостатнім для належного 
забезпечення правового регулювання, оскільки важливим напрямом виступає 
забезпечення їх практичної реалізації та відсутність порушень закріплених 
процедур. 

Встановлено, що спеціальними ознаками кадрового забезпечення 
державної служби є наступні: 1) підвищені вимоги до претендентів у сфері 
кадрового забезпечення державної служби; 2) конкурсна процедура реалізації 
кадрового забезпечення у сфері державної служби; 3) участь представників 
громадянського суспільства у кадровому забезпеченні державної служби 
України. 

У підрозділі 1.3 «Генезис правового регулювання кадрового забезпечення 
державної служби» встановлено, що правове регулювання кадрового 
забезпечення державної служби у період Української держави характеризується 
наступними особливостями: 1) розробкою на даному історичному етапі 
нормативно-правових засад функціонування досліджуваного інституту; 
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2) регламентацією розподілу посад на класи; 3) врегулюванням питання стосовно 
вимог до кандидатів на посади державної служби; 4) гласністю кадрового 
забезпечення державної служби; 5) професіоналізацією державної служби. 

Першому етапу розвитку правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби України (1991–1998 рр.) притаманні наступні 
ознаки: 1) побудована система кадрового забезпечення державної служби як 
єдиний інститут; 2) сформовано спеціальне законодавство шляхом прийняття 
Закону України «Про державну службу» та низки підзаконних нормативно-
правових актів; 3) втілено норми міжнародного законодавства щодо вільного 
доступу до державної служби; 4) введено конкурсні процедури для 
працевлаштування більшості державних службовців; 5) сформовано систему 
підготовки кадрів для державної служби. 

До ознак другого етапу розвитку правового регулювання кадрового 
забезпечення держаної служби України (1998–2012 рр.) віднесено наступні: 
1) значне переважання підзаконних нормативно-правових актів, які 
регламентували порядок вступу на державну службу; 2) декларативний 
характер норм концепцій та програм; 3) приділення суттєвої уваги навчанню 
державних службовців. 

До ознак третього етапу розвитку правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби України (триває з 2012 року) належать такі: 
1) спрямування на удосконалення існуючих процедур; 2) встановлення 
напрямів розвитку правового регулювання кадрового забезпечення на 
найближчих три роки; 3) модернізація інституту відповідно до змін 
суспільного життя; 4) деталізація правового регулювання; 5) адаптація 
правового регулювання кадрового забезпечення державної служби до 
принципів європейського законодавства. 

Розділ 2 «Мета, завдання, функції, гарантії та принципи правового 
регулювання кадрового забезпечення державної служби» складається з 
чотирьох підрозділів і присвячений аналізу мети, завдань, функцій, гарантій та 
принципів правового регулювання кадрового забезпечення державної служби, 
а також розкриттю видів і змісту кожного з них. 

У підрозділі 2.1 «Класифікація принципів правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби» зауважено, що принцип 
раціональності у доборі та розстановці кадрів передбачає аналіз існуючого 
кадрового стану і визначення потреб у залученні нових кадрів. Даний принцип 
означає, що кадрове забезпечення державної служби здійснюється згідно з 
існуючими даними та чіткими потребами. Так, забезпечення кадрами має бути 
кількісним та якісним, для чого варто прогнозувати і планувати потреби у 
такому забезпеченні. Використання кадрів повинно бути раціональним, тобто 
підбір та розстановка за таких умов має здійснюватись із урахуванням 
максимального використання сильних якостей кандидата. Окрім того, важливо 
забезпечувати кар’єрний ріст державних службовців відповідно до їх розвитку 
та підвищення компетенції. 
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Принцип комплексності та послідовності проведення кадрового 
забезпечення державної служби полягає в існуванні чітких процедур згідно з 
відповідними напрямками досліджуваного інституту. Тобто компетентні 
особи, здійснюючи професійну діяльність із кадрового забезпечення державної 
служби, діють не на власний розсуд, а відповідно до норм чинного 
законодавства та інструкцій. Наприклад, вступ на державну службу 
здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної 
служби за результатами конкурсу, а отже, принцип послідовності виражається 
у поступовому виконанні встановлених законом процедур для зайняття посади 
як кінцевого результату даного процесу. У свою чергу, комплексність 
передбачає виконання усієї сукупності вимог, ігнорування будь-якої з яких 
виключає можливість працевлаштування. 

Принципи правового регулювання кадрового забезпечення державної 
служби України розподіляються на наступні групи: 1) загальні принципи: 
а) принцип верховенства права; б) принцип демократичності; в) принцип 
забезпечення рівного доступу до державної служби; г) принцип 
відповідальності держави за створення умов для реалізації особою права на 
працю в державній службі України; 2) принципи державної служби: 
а) принцип законності; б) принцип професіоналізму; в) принцип патріотизму; 
г) принцип доброчесності; ґ) принцип ефективності; д) принцип забезпечення 
рівного доступу до державної служби; е) принцип політичної 
неупередженості; є) принцип прозорості; ж) принцип стабільності. 

Ознаками групи принципів державної служби правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби України є: 1) їх встановлення на 
основі статті 4 Закону України «Про державну службу»; 2) вплив на діяльність 
осіб, які здійснюють в межах своєї компетенції кадрове забезпечення 
державної служби; 3) на законодавчому рівні вони тлумачаться як принципи 
кадрового забезпечення державної служби. 

До ознак групи принципів кадрового забезпечення державної служби 
належать такі: встановлення основоположних засад самого процесу кадрового 
забезпечення, із урахуванням особливостей інституту державної служби; 
охоплення ними діяльності із працевлаштування, професійної підготовки, 
навчання, прогнозування та інших процедур, що входять до складу кадрового 
забезпечення державної служби; характерність саме для інституту державної 
служби і неможливість застосування для кадрового забезпечення інших 
категорій працівників; регламентація нормами Закону України «Про державну 
службу». 

У підрозділі 2.2 «Мета, завдання і функції правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби» підкреслено, що мета 
державної кадрової політики полягає в забезпеченні всіх сфер 
життєдіяльності держави кваліфікованими кадрами, прогнозуванні потреб 
кадрового забезпечення та визначенні стратегічного бачення формування, 
професійного розвитку і раціонального використання трудових ресурсів 
України. 
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Шляхом вирішення завдання регулювання вступу на державну службу за 
допомогою конкурсів та стажування забезпечується прийняття на державну 
службу осіб, здатних на виконання покладених на них функцій, а також 
нівелюється можливість прийняття корупційних рішень або ж прийняття 
об’єктивно не найсильнішого кандидата на зайняття посади. У процесі 
кадрового забезпечення державної служби України дане завдання виконує 
ключову роль, адже подальший процес пов’язується із трудовою діяльністю 
обраного кандидата. Непрофесійний чи некомпетентний вибір свідчить про 
неефективність правового регулювання кадрового забезпечення, а також 
негативно впливає на вирішення завдань і функцій держави. Завдання 
забезпечення залучення професійних, патріотичних, доброчесних, ефективних, 
політично неупереджених кадрів на вакантні посади державної служби 
полягає у створенні нормативних передумов відбору на державну службу, 
відповідно до яких претенденти повинні володіти чітко визначеним переліком 
умінь, навичок та компетенцій, що дозволять їм належним чином 
реалізовувати службові обов’язки. Завдання правового регулювання 
проходження службової кар’єри пов’язане з регламентацією усіх питань, які 
стосуються кар’єрного зростання державних службовців. 

Функція впорядкування комплектації державної служби об’єднує та 
синтезує шляхи, форми і способи вступу громадян на державну службу. 
Вона позначає сукупність процесів, які протікають під час 
працевлаштування державних службовців внаслідок проходження 
регламентованих процедур та встановлення відповідності таких кандидатів 
стандартам державної служби. 

Функція захисту інтересів державних службовців об’єднує напрями, 
форми та способи соціально-побутового забезпечення такої особи. Вона являє 
собою сукупність процесів, які здійснюються під час надання таким особам 
захисту внаслідок застосування фінансового чи іншого роду методу вирішення 
існуючих соціально-побутових проблем. 

Функція моделювання розвитку кадрового забезпечення державної 
служби України об’єднує напрями, форми та способи здійснення еволюції 
кадрового забезпечення державної служби. Під нею слід розуміти сукупність 
процесів аналітичної роботи, моделювання, прогнозування, а також втілення 
прогресивних методів покращення досліджуваного поняття. 

Акцентовано увагу на тому, що функції правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби України визначають напрями 
впливу законодавства про державну службу на відносини у сферах 
впорядкування комплектації державної служби та професійного розвитку 
державних службовців, захисту інтересів державних службовців й 
моделювання розвитку кадрового забезпечення державної служби України. 
Функції правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 
України визначаються на підставі мети та завдань правового регулювання і є 
близькими до їх змісту, оскільки встановлюють напрями чи види впливу на 
суспільні відносини. 
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У підрозділі 2.3 «Система гарантій правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби України» відмічено, що однією із спеціальних 
гарантій є гарантія вступу на посади державної служби виключно за 
результатами проведення конкурсу, який забезпечує об’єктивність вибору 
кандидатів, а також залучення до державної служби найкомпетентнішого із 
можливих кандидатів. Відзначено, що просування державного службовця по 
службі шляхом зайняття інших посад також здійснюється шляхом участі в 
конкурсі. Саме тому дана гарантія в певній мірі виступає своєрідним 
фундаментом досліджуваної групи. Її наявність є демонстрацією об’єктивного 
характеру процедур кадрового забезпечення, оскільки основний критерій 
вибору того чи іншого кандидата – його відповідність законодавчо 
встановленим вимогам, а також найвищий результат проходження конкурсу. 

Гарантія підвищення рівня професійної компетентності державних 
службовців шляхом професійного навчання дозволяє здійснювати 
безперервний процес підвищення компетентності кадрових ресурсів державної 
служби. Важливим є здійснення даного процесу за рахунок держави за умови 
створення останньою усіх необхідних умов. Професійне навчання важливе для 
кар’єрного просування, тому шляхом закріплення даної гарантії держава 
фактично забезпечує постійне підвищення рівня свого кадрового складу, а 
також збільшує можливості щодо зайняття вакантних посад досвідченими 
працівниками, які це довели шляхом підвищення кваліфікаційних 
характеристик. 

Встановлено, що ознаками групи спеціальних гарантій правового 
регулювання кадрового забезпечення державної служби України є: 
1) закріплення у змісті норм Закону України «Про державну службу»; 
2) забезпечення об’єктивного характеру процесу зайняття вакантних посад; 
3) спрямування на безперервність процесу підвищення професійної 
компетентності державних службовців; 4) забезпечення можливості 
професійного росту державних службовців; 5) надання можливості 
кандидатам на зайняття вакантної посади державної служби здійснити захист 
своїх прав у судовому або позасудовому порядку. 

У підрозділі 2.4 «Види форм та методів правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби» досліджено, що ознаками форм 
правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України є: 
1) поєднання нормативного та ненормативного характеру – полягає в 
покладенні в основу розподілу на нормативну та індивідуальну групу; 
2) уточнюючий характер – форми підзаконного та ненормативного характеру 
прийнято для деталізації норм Закону України «Про державну службу»; 
3) поєднання перманентного та одноразового характеру – нормативна група 
поширюється на регулювання усіх відносин кадрового забезпечення державної 
служби України, а індивідуальна – на разове виникнення чи припинення 
правовідношення. 

Спеціальний метод виділений за критерієм властивості природі процесу 
кадрового забезпечення. Ним є метод конкурсного відбору. Регламентуючий 
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метод являє собою сукупність способів, за допомогою яких здійснюється 
додержання конкретних законодавчих положень та правил учасниками 
процедури кадрового забезпечення. Розпорядчі методи застосовуються при 
правовому регулюванні горизонтальних та вертикальних зв’язків учасників 
відповідних правовідносин. 

Розділ 3 «Зміст та сутність трудових правовідносин у сфері 
кадрового забезпечення державної служби України» складається із 
чотирьох підрозділів та присвячений дослідженню особливостей трудових 
правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України, 
специфіці їх виникнення, розвитку та припинення, а також сруктурі та 
складовим елементам. 

У підрозділі 3.1 «Поняття правовідносин у сфері кадрового забезпечення 
державної служби України» вказано, що правовідносини у сфері кадрового 
забезпечення державної служби України – це індивідуалізовані специфічні 
вольові суспільні відносини, передбачені нормами Закону України «Про 
державну службу» й підзаконними нормативно-правовими актами, учасники 
яких характеризуються кореспондуючими гарантованими суб’єктивними 
правами і юридичними обов’язками, пов’язаними із призначенням на посаду 
державної служби, котрі виникають з метою забезпечення державної служби 
професійними, патріотичними, доброчесними, ефективними, політично 
неупередженими кадрами й визначення стратегічного бачення розвитку 
механізму формування нового покоління державних службовців. 

У підрозділі 3.2 «Особливості та структура правовідносин у сфері 
кадрового забезпечення державної служби України» відзначено, що 
особливості правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби 
України становлять дві категорії взаємопов’язаних ознак: 
1) загальнотеоретична та трудоправова категорія ознак; 2) спеціальна категорія 
ознак. 

Загальнотеоретична та трудоправова категорія ознак у правовідносинах 
у сфері кадрового забезпечення державної служби України характерна для 
правовідносин загалом, тому на дане питання варто звернути увагу 
першочергово. Окрім того, правовідносини у сфері кадрового забезпечення 
державної служби України є специфічним різновидом трудових 
правовідносин. У процесі аналізу позицій науковців щодо визначення 
поняття «трудові правовідносини» нами встановлено, що переважна 
більшість ознак трудових правовідносин не притаманна правовідносинам у 
сфері кадрового забезпечення державної служби України, оскільки в їх основі 
перебуває трудовий договір як підстава виникнення відносин між суб’єктами, 
який надає їм: 1) правовий характер, що обумовлює їх виникнення, зміну та 
припинення на основі норм права; 2) свідомо-вольовий характер, котрий 
полягає у тому, що суб’єкти правовідносин свідомо та самостійно 
управляють своїми діями з метою досягнення поставлених цілей; 
3) індивідуалізований характер, суть якого проявляється у тому, що у 
правовідносини вступає визначене коло осіб, що наділяються правами та 
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обов’язками, характерними виключно для них та для природи самих відносин 
між суб’єктами; 4) кореспондуючий характер, який полягає в наділенні 
учасників суб’єктивними правами та юридичними обов’язками, причому 
права й інтереси одних осіб можуть бути реалізовані через виконання 
обов’язків іншими особами. 

Спеціальна категорія ознак – особливості, обумовлені специфікою 
правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України та 
закріплені у нормах розділу IV Закону України «Про державну службу», 
Програми кадрового забезпечення державної служби, затвердженої Указом 
Президента України від 10 листопада 1995 року № 1035/95, Стратегії 
державної кадрової політики на 2012–2020 роки, Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби, Положення про Національне 
агентство України з питань державної служби, Положення про систему 
підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування, нормативно-правових актів з 
питань державної служби Національного агентства України з питань 
державної служби. До них належать наступні: 1) виникнення з приводу 
відкриття вакантної посади державної служби; 2) забезпечення нормами 
спеціального законодавства, а саме Закону України «Про державну службу» 
від 10.12.2015 № 889-VIII, Програми кадрового забезпечення державної 
служби, затвердженої Указом Президента України від 10 листопада 1995 року 
№ 1035/95, Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 роки, Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, Положення про 
Національне агентство України з питань державної служби, Положення про 
систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, нормативно-правових 
актів з питань державної служби Національного агентства України з питань 
державної служби;  

2) забезпечення нормами спеціального законодавства, а саме Закону 
України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, Програми 
кадрового забезпечення державної служби, затвердженої Указом Президента 
України від 10 листопада 1995 року № 1035/95; Стратегії державної кадрової 
політики на 2012–2020 роки; Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби; Положення про Національне агентство України з питань 
державної служби; Положення про систему підготовки, спеціалізації та 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування; нормативно-правових актів з питань державної служби 
Національного агентства України з питань державної служби; 3) особливий 
суб’єктний склад, який включає, у першу чергу, органи державної влади та 
місцевого самоврядування, у яких наявна вакантна посада державної служби, 
Національне агентство України з питань державної служби, осіб, які 
претендують на вступ на державну службу, та державних службовців, які 
претендують на просування по службі та підвищення рівня професійної 
компетентності. 
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У підрозділі 3.3 «Сторони, зміст та складові елементи правовідносин у 
сфері кадрового забезпечення державної служби України» наголошено на 
тому, що суб’єктивне право учасника правовідносин у сфері кадрового 
забезпечення державної служби України складають наступні елементи: 
1) праводія, тобто право поводити себе відповідним чином, самостійно 
визначати лінію своєї поведінки (право на свої дії), наприклад, право на вступ 
до державної служби та право на участь в конкурсі на зайняття вакантної 
посади державної служби; 2) правовикористання, тобто можливість 
користуватись такими правами: правом на працю, що включає можливість 
заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно 
погоджується; правом на рівні можливості у виборі професії та роду трудової 
діяльності; право на професійно-технічне навчання, підготовку і 
перепідготовку відповідно до суспільних потреб; правом на належні, безпечні і 
здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом; 
правом на захист від незаконного звільнення; правом на своєчасне одержання 
винагороди за працю тощо; 3) правовимога, тобто право вимагати відповідної 
поведінки, передусім позитивної, від інших суб’єктів, як мають юридичні 
обов’язки (право на чужі дії) – право вимоги до осіб, які претендують на вступ 
на державну службу, зокрема вимоги до їхньої професійної компетентності, 
яке складається із загальних та спеціальних вимог; 4) праводомагання, тобто 
право звертатися до держави за захистом свого суб’єктивного права, особливо 
у тому випадку, коли таке право не може бути реалізоване без державного 
втручання, в тому числі і використання міжнародного захисту конвенційних 
прав і свобод людини. Наприклад, право учасника конкурсу, який не пройшов 
конкурсний відбір, оскаржити рішення конкурсної комісії до суду або у 
встановлених законом випадках до центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 
служби – Національного агентства України з питань державної служби. 

Юридичний обов’язок учасника правовідносин у сфері кадрового 
забезпечення державної служби України складається із трьох елементів: 
1) необхідності здійснення певних дій або утримання від їх здійснення 
(зобов’язання дією) (обов’язок скласти Присягу державного службовця, 
обов’язок органу державної влади чи місцевого самоврядування, у якому 
відкрито вакантну посаду, провести конкурс повторно у встановлених законом 
випадках, обов’язок органу державної влади чи місцевого самоврядування, у 
якому відкрито вакантну посаду, сформувати конкурсну комісію тощо); 
2) необхідності для зобов’язаної особи відреагувати на законні вимоги, 
звернені до неї уповноваженою особою (зобов’язання виконанням) 
(покладення суб’єктом призначення обов’язку випробування з метою 
перевірки відповідності державного службовця займаній посаді, обов’язок 
органу державної влади чи місцевого самоврядування, у якому відкрито 
вакантну посаду, привести наказ (розпорядження) про оголошення конкурсу та 
його умови у відповідність із законодавством); 3) обов’язок щодо несення 
відповідальності за невиконання цих вимог, у тому числі у разі відмови від 
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виконання юридичних обов’язків або несумлінного їх виконання (зобов’язання 
позбавленням) (обов’язок керівника державної служби понести 
відповідальність, встановлену законом, за призначення на посаду державної 
служби особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть 
прямо підпорядковані близькі особи. 

У підрозділі 3.4 «Особливості виникнення, розвитку та припинення 
правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України» 
аргументовано, що юридичними фактами, котрі обумовлюють розвиток 
правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України, є: 
1) оскарження рішення конкурсної комісії учасником, що не пройшов відбір 
для зайняття вакантних посад державної служби особами, які виявили бажання 
до вступу на державну службу та просування державного службовця по 
службі; 2) встановлення факту порушення умов конкурсу для зайняття 
вакантних посад державної служби особами, які виявили бажання до вступу на 
державну службу та просування державного службовця по службі, яке могло 
вплинути на його результати; 3) призначення на посаду державної служби 
особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо 
підпорядковані близькі особи, при зайнятті вакантних посад державної служби 
особами, які виявили бажання до вступу на державну службу та просування 
державного службовця по службі; 4) переведення державного службовця з 
урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності на 
іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному 
органі, у тому числі в іншій місцевості. 

Розділ 4 «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби» складається з двох підрозділів, у 
яких розглянуто теоретичні та практичні аспекти проблем правового 
регулювання кадрового забезпечення державної служби, а також напрями його 
удосконалення. 

У підрозділі 4.1 «Проблеми забезпечення та реалізації трудового 
потенціалу кадрів державної служби України» вказано, що існуючі проблеми 
забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів державної служби 
України варто умовно розподілити на дві групи: 1) ті, що мають законодавче 
вирішення, тобто проблеми, розв’язання яких пов’язане із прийняттям нових 
нормативно-правових актів та змін до вже існуючих (наприклад, 
невідповідність стандартів та процедур управління персоналом на державній 
службі європейським практикам, що може бути вирішено шляхом втілення 
таких стандартів та процедур у нормах вітчизняного законодавства); 2) ті, які 
можуть бути вирішені в інші, окрім законодавчого, способи, тобто проблеми, 
які не є обумовленими недосконалістю чинного законодавства про державну 
службу (наприклад, недостатнє застосування наукових підходів, результатів 
наукових досліджень для управління людськими ресурсами на державній 
службі). 

Для вирішення проблеми політизації трудового потенціалу кадрів 
державної служби України запропоновано доповнити частину 2 статті 19 



21 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII пунктом 9 
наступного змісту: «…2. На державну службу не може вступити особа, яка: 
…9) є членом політичної партії». Проте такий спосіб вирішує сформульовану 
нами проблему односторонньо та менш досконало, аніж це зроблено 
законодавцем у нормах Законів України «Про судоустрій і статус суддів» від 
02.06.2016 № 1402-VIII та «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII. Тому 
іншою пропозицією є доповнення Закону України «Про державну службу» від 
10.12.2015 № 889-VIII окремою статтею «Вимоги щодо несумісності осіб, які 
претендують на вступ на державну службу», у якій деталізувати кожну із 
підстав, за якими особа є несумісною із заняттям посади державної служби. У 
такому разі частина, присвячена аполітичності, може мати наступний зміст: 
«Державний службовець не може належати до політичної партії, виявляти 
прихильність до неї, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках, а 
також брати участь у передвиборчій агітації». 

У низці сфер Україна потребує висококваліфікованих кадрів, які здатні 
ефективно здійснювати свою роботу. Тому досить поширеними є випадки 
запрошення на різноманітні керівні посади іноземних громадян. За цих 
обставин виникають значні суперечності, пов’язані з тим, що державна служба 
є специфічним видом діяльності, а громадяни інших країн, вступаючи на неї, 
можуть отримати доступ до державної таємниці. Тому вирішення існуючої 
проблеми також є неоднозначним і можливим водночас у декількох 
напрямках. 

Резюмовано, що до проблем забезпечення та реалізації трудового 
потенціалу кадрів державної служби України варто віднести наступні: 1) ті, які 
мають законодавче вирішення: а) положення Закону України «Про державну 
службу» не відповідають вимогам сучасності й міжнародним стандартам, а 
сама система державної служби визначається науковцями як недосконала, 
застаріла, яка є стримуючим фактором успішного проведення реформ; 
б) політизація державної служби; в) недосконалість конкурсного відбору та 
підготовки державних службовців; г) невиконання на практиці вимог до осіб, 
які претендують на вступ на державну службу; 2) ті, які можуть бути вирішені 
у інші, окрім законодавчого, способи: а) невідповідність стандартів та 
процедур забезпечення й реалізації трудового потенціалу кадрів державної 
служби України європейським стандартам; б) недостатнє застосування 
наукових підходів, результатів наукових досліджень для забезпечення та 
реалізації трудового потенціалу кадрів державної служби України; 
в) недостатня відкритість і прозорість системи державної служби, слабкий 
контроль інститутів громадянського суспільства за виконанням державних 
функцій та завдань державної служби України; г) недосконалість системи 
оплати праці кадрів державної служби України. 

У підрозділі 4.2 «Проблеми притягнення до відповідальності працівників 
державної служби України» встановлено, що з метою вирішення проблеми 
недостатньої публічності процесів накладення дисциплінарних стягнень 
доцільно доповнити розділ VIII Закону України «Про державну службу» від 
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10.12.2015 № 889-VIII статтею «Оприлюднення інформації про притягнення 
державного службовця до дисциплінарної відповідальності» наступного 
змісту: «1. Інформація про притягнення державного службовця до 
дисциплінарної відповідальності оприлюднюється на офіційних веб-сайтах 
державного органу, в якому він здійснює службу, та центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері державної служби, відповідно до цього Закону. 2. Рішення про 
накладення дисциплінарного стягнення приймає суб’єкт призначення 
протягом 10 календарних днів з дня отримання пропозицій Комісії, подання 
дисциплінарної комісії у державному органі. Рішення оформляється 
відповідним актом суб’єкта призначення. 3. Суб’єкт призначення або керівник 
державної служби забезпечує оприлюднення та передачу центральному органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері державної служби, рішення про накладення дисциплінарного стягнення 
в електронній формі не пізніше наступного робочого дня з дня підписання 
відповідного рішення. 4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, 
здійснює перевірку рішення і в разі відсутності зауважень, не пізніше 
наступного робочого дня з дня надходження, розміщує його на своєму 
офіційному веб-сайті. 5. В оприлюдненому рішенні зазначаються: 
1) найменування і місцезнаходження державного органу; 2) назва посади; 
3) посадові обов’язки; 4) сутність дисциплінарного проступку; 5) вид 
дисциплінарного стягнення». 

Вказано, що для вирішення проблеми відсутності єдиної процедури 
розгляду заяви про відшкодування шкоди запропоновано два шляхи: 
1) прийняти Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої 
громадянинові незаконними діями органів», взявши за основу Закон України 
«Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 
діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 
досудового розслідування, прокуратури і суду» від 01.12.1994 № 266/94-ВР, у 
якому передбачити статті, що врегульовують наступні питання: а) перелік 
випадків, за яких шкода, завдана громадянинові, підлягає відшкодуванню; 
б) перелік випадків, за яких виникає право на відшкодування шкоди; в) які 
саме кошти можуть бути відшкодовані; г) за рахунок яких коштів відбувається 
відшкодування; ґ) спадкоємність обов’язку відшкодувати шкоду; д) граничний 
розмір відшкодування; е) процедура розгляду заяви про відшкодування шкоди; 
є) оскарження рішення про відшкодування шкоди тощо; 2) внести зміни до 
Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 
незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 
органів досудового розслідування, прокуратури і суду» від 01.12.1994 
№ 266/94-ВР та поширити його дію на службових осіб органів державної 
влади й місцевого самоврядування. У такому разі у зазначеному нормативно-
правовому акті варто змінити назву, а сам зміст кожної статті доповнити 
формулюванням «…та державні службовці». 
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Запропоновано внести наступні зміни до Закону України «Про державну 
службу» від 10.12.2015 № 889-VIII: статтю 81 доповнити частиною 5 
наступного змісту: «Сума, яку необхідно компенсувати державному 
службовцю за шкоду, не може перевищувати шести середніх заробітних плат 
державного службовця, встановлених станом на 01 січня даного періоду. 
Частина некомпенсованої шкоди стягується в судовому порядку, при цьому 
сума стягнення не може перевищувати 20 відсотків заробітної плати, що 
виплачується державному службовцю щомісяця». 

Розділ 5 «Напрями оптимізації правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби» складається з двох підрозділів, у яких 
комплексно розглянуто шляхи удосконалення правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби, зокрема з урахуванням 
позитивного зарубіжного досвіду. 

У підрозділі 5.1 «Напрями удосконалення правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби» виділено наступні напрями 
оптимізації правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 
України, які все ще не втрачають своєї актуальності та потребують 
подальшого розвитку: 1) формування якісно нового складу державних 
службовців, що передбачає скорочення їх кількості та оновлення із 
урахуванням знань, умінь, навичок, а також особистісних якостей державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 2) оптимізація 
підготовки, перепідготовки та професійного розвитку державних службовців, 
у тому числі керівних кадрів, здатних забезпечити ефективність державної 
політики у сфері державного управління; 3) контроль за доброчесною 
реалізацією державними службовцями власної компетенції шляхом 
запровадження персональної відповідальності державних службовців (наразі 
реалізовано), декларування майнового стану запобігання та врегулювання 
конфліктів інтересів, перевірки доброчесності та моніторингу способу життя 
державних службовців; 4) підвищення оплати праці, встановлення її прозорої 
моделі. 

Оптимізацію правового регулювання кадрового забезпечення державної 
служби України на етапі вступу на державну службу запропоновано здійснити 
за наступними напрямками: 1) формування якісно нового складу державних 
службовців, що передбачає скорочення їх кількості та оновлення із 
урахуванням знань, умінь, навичок, а також особистісних якостей державних 
службовців; 2) зміна методів проведення відбору працівників, у тому числі 
посилення роботи щодо залучення креативної молоді на вакантні посади, а 
також приділення уваги, поряд із перевіркою даних про освіту, досвід роботи 
тощо, з’ясуванню морально-етичних та психологічних якостей; 3) підвищення 
престижності державної служби, що передбачає збільшення оплати праці та, 
відповідно, збільшення рівня соціальної мотивації на працевлаштування 
висококваліфікованих працівників на вакантні посади державної служби. 

Оптимізацію правового регулювання кадрового забезпечення державної 
служби України на етапі підвищення рівня професійної компетентності 
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державних службовців варто здійснювати за такими напрямками: 
1) розширення персональної відповідальності державних службовців; 
2) оптимізація підготовки, перепідготовки та професійного розвитку 
державних службовців, у тому числі керівних кадрів, здатних забезпечити 
ефективність державної політики у сфері державного управління; 3) контроль 
за доброчесною реалізацією державними службовцями власної компетенції 
шляхом декларування майнового стану, запобігання та врегулювання 
конфліктів інтересів, перевірки доброчесності та моніторингу способу життя 
державних службовців. 

Аргументовано, що слід внести зміни до пункту 41 Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби, поширивши при цьому його 
дію на кандидатів на зайняття посад категорії «В» та вказавши на креативний 
характер даного іспиту: «41. Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з 
метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та 
досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності 
компетентностей, креативності та професійних знань кандидата встановленим 
вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із 
завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової 
інструкції». 

У Кримінальному кодексі України та Кодексі України про 
адміністративні правопорушення, по-перше, законодавець не оперує 
терміном «державний службовець», по-друге, в структурі даних нормативно-
правових актів відсутні розділи, присвячені безпосередньо правопорушенням 
та злочинам державних службовців, а відповідні норми розпорошені по 
різних розділах цих кодексів. Так, кримінальна відповідальність може 
настати за вчинення державними службовцями зловживання владою або 
службовим становищем (стаття 364) чи зловживання повноваженнями 
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 
організаційно-правової форми (стаття 364-1), а адміністративна – за 
перекручення або приховування даних державного земельного кадастру 
(стаття 53-2) або ж, наприклад, за порушення обмежень щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4). Вирішення даної 
проблеми вбачається у наступному: окремо передбачити у змісті Закону 
України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII розділ 
«Відповідальність державних службовців», який, окрім матеріальної та 
дисциплінарної відповідальності, також врегульовуватиме кримінальну й 
адміністративну. При цьому зміст останніх двох підрозділів варто узгодити із 
Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні 
правопорушення. 

Підсумовано, що проблеми все ще існують, проте вони перебувають у 
більшій мірі в практичній площині. Відповідно, чинні норми Закону України 
«Про державну службу» у цілому врегульовують досліджуваний інститут на 
досить високому рівні. Тому на сьогодні оптимізація кадрового забезпечення 
державної служби України, у першу чергу, пов’язується із втіленням у життя 
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встановлених законодавчих приписів, і в незначній мірі – із усуненням 
окремих прогалин. 

У підрозділі 5.2 «Світовий та європейський досвід правового 
регулювання кадрового забезпечення державної служби і шляхи його 
запозичення у національне трудове законодавство» на основі порівняння 
континентальної та англосаксонської моделі, а також чинного механізму 
державної служби України, визначеного у Законі України «Про державну 
службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, зроблено наступні висновки: 1) в Україні 
на сьогодні переважають елементи континентальної моделі; 2) разом із тим, 
спостерігається частковий вплив англосаксонської моделі (відсутні гарантії 
щодо просування по службі, припинення трудових відносин із службовцем 
внаслідок ліквідації посади тощо). 

Основними особливостями правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби Федеративної Республіки Німеччина є: 
1) складна багаторівнева система відбору кадрів до державної служби, під час 
якої кандидати отримують необхідний для виконання службових обов’язків 
практичний досвід та знання; 2) високий соціальний статус державного 
службовця; 3) залежність кар’єрного зростання та заробітної плати від стажу 
служби та роботи; 4) довічне призначення на посади державної служби; 
5) взаємопроникнення політичної й адміністративної сфер у державній службі; 
6) визнання професійного досвіду, набутого в приватному секторі, та 
можливість державних службовців працювати за сумісництвом. 

Основними рисами французької моделі кадрового забезпечення 
державної служби є: 1) престижність державної служби, що дозволяє залучати 
висококваліфікований кадровий склад; 2) стабільність державної служби, яка 
дає можливість здійснювати кадрове забезпечення вакантних посад за рахунок 
власного резерву; 3) приділення особливої уваги навчанню кандидатів, 
внаслідок чого вони отримують високий рівень кваліфікації ще до 
потрапляння на державну службу; 4) прискіплива увага до відбору кандидатів, 
внаслідок чого вони зобов’язані пройти випробування протягом року після 
потрапляння на державну службу; 5) гарантії просування на державній службі 
відповідно до вислуги років та зростання рівня професійної компетентності. 

Запропоновано внести наступні зміни до глави 3 Закону України «Про 
державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII: 1) доповнити дану главу статтею 
«Підготовча служба» наступного змісту: «1. В акті про призначення на посаду 
суб’єкт призначення встановлює підготовчу службу з метою підготовки особи 
до зайняття посади державного службовця із зазначенням її строку. 

2. Підготовка при призначенні на посаду державної служби 
встановлюється строком до двох років та шести місяців. 

3. У разі незгоди особи з рішенням про встановлення підготовки, вона 
вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби. У 
такому разі застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу 
кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. Якщо конкурсною 
комісією такого кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс. 
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4. Якщо державний службовець у період підготовчої служби був 
відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у 
додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або з інших поважних причин, 
строк підготовки продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких 
він фактично не виконував посадові обов’язки. 

5. Суб’єкт призначення має право звільнити державного службовця з 
посади до закінчення строку підготовки у разі встановлення невідповідності 
державного службовця займаній посаді на підставі пункту 2 частини першої 
статті 87 цього Закону. Суб’єкт призначення попереджає державного 
службовця про звільнення у письмовій формі не пізніш як за сім календарних 
днів із зазначенням підстав невідповідності займаній посаді. 

6. Після закінчення строку підготовки суб’єктом призначення 
приймається рішення щодо допущення державного службовця до складання 
кар’єрного іспиту. 

7. Складення кар’єрного іспиту є підставою для призначення його на 
посаду державної служби із встановленням випробування»; 

2) внести зміни до статті 35 Закону, виклавши її в такій редакції: «Стаття 
35. Випробування. 1. При призначенні особи на посаду державної служби 
встановлюється випробування строком до трьох років. 

2. У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування, вона 
вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби. У 
такому випадку проводиться повторний конкурс. 

3. Якщо державний службовець у період випробування був відсутній на 
роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у додатковій 
відпустці у зв’язку з навчанням або з інших поважних причин, строк 
випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він 
фактично не виконував посадові обов’язки. 

4. Суб’єкт призначення має право звільнити державного службовця з 
посади до закінчення строку випробування у разі встановлення 
невідповідності державного службовця займаній посаді на підставі пункту 2 
частини першої статті 87 цього Закону. Суб’єкт призначення попереджає 
державного службовця про звільнення у письмовій формі не пізніш як за сім 
календарних днів із зазначенням підстав невідповідності займаній посаді. 

5. У разі, якщо строк випробування закінчився, а державного службовця 
не ознайомлено з наказом про його звільнення з посади державної служби, він 
вважається таким, що пройшов випробування». 

Структуру державної служби Великої Британії становлять центри 
формування політики та неурядові організації. У неурядових організаціях 
(кванго) функції державної служби виконуються не державними службовцями. 
При цьому державні службовці у загальноприйнятому розумінні виконують 
виключно політичні функції, а публічні послуги надаються за контрактом. 
Особливостями моделі правового регулювання кадрового забезпечення 
державної служби Великої Британії є: 1) спрямування на збереження 
британських традицій; 2) державна служба є цивільною службою, яка 
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радикально відрізняється від традиційних моделей; 3) державні службовці 
виконують політичні функції, в той час як функції надання публічних послуг 
реалізовуються за контрактом; 4) незважаючи на те, що в основу моделі 
правового регулювання кадрового забезпечення державної служби Великої 
Британії покладено американський зразок, обидві системи фактично не мають 
нічого спільного. Зазначено, що засади британської моделі кадрового 
забезпечення державної служби унеможливлюють їх втілення в Україні з 
огляду на значні відмінності у правових системах. Особливості моделі 
правового регулювання кадрового забезпечення державної служби Великої 
Британії передусім пов’язані з традиціями цієї країни, тому вона є корисною 
для дослідження, але недоцільною для реалізації. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі 
аналізу чинного національного законодавства та здобутків у правовій 
доктрині розкрити проблеми правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби України, а також розробити пропозиції 
щодо їх вирішення. За результатами дослідження сформульовано 
нижченаведені основні висновки. 

1. Кадрове забезпечення державної служби України слід розуміти як 
комплексну та цілісну сукупність методів, способів, форм, заходів, засобів 
тощо, які обумовлюють правове регулювання трудових правовідносин за 
участі державних службовців, що пов’язані з виникненням, зміною та 
припиненням їх трудової діяльності в органах державної влади на відповідних 
посадах державної служби України, і характеризуються постійністю й 
безперервністю. 

2. Правове регулювання кадрового забезпечення державної служби 
України характеризується такими особливостями: 

1) дуалізмом законодавства, тобто застосуванням до трудових 
відносин кадрового забезпечення державної служби України приписів і 
законодавства про працю України, яке поширюється на всіх працівників, і 
законодавства у сфері діяльності державної служби України. Пріоритет за 
правилами вирішення правових колізій віддається нормам спеціальних 
нормативно-правових актів. Загальні ж положення застосовуються 
субсидіарно, тобто коли спеціальні нормативні приписи не регулюють того 
або іншого питання; 

2) наявністю значної кількості підзаконних нормативно-правових актів, 
які розвивають положення законів з питань кадрового забезпечення державної 
служби України. Такий стан речей пояснюється тим, що відносини кадрового 
забезпечення державної служби України є надзвичайно широкими за обсягом 
та включають до свого змісту велику кількість найрізноманітніших правових 
інститутів; 
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3) розпорошеністю нормативних приписів у численний законодавчих 
та підзаконних нормативно-правових актах. Надзвичайно велика кількість 
нормативно-правових актів, які тією або іншою мірою стосуються відносин 
кадрового забезпечення державної служби України, має і негативний 
наслідок – розпорошеність правових приписів на різних рівнях 
нормативного регулювання, у підзаконних актах різноманітних органів 
державної влади України. За таких умов мають місце суперечності між 
нормативними актами одного ієрархічного рівня, їх невідповідність 
приписам законодавчих актів, застосування різноманітного понятійно-
категоріального апарату тощо; 

4) новизною та новітністю законодавства, а також його відповідністю 
досвіду провідних демократичних держав. Сучасне законодавство у сфері 
кадрового забезпечення державної служби України є одним з найбільш 
прогресивних серед демократичних та правових держав світу, що 
пояснюється його новизною, урахуванням позитивного досвіду зарубіжних 
держав при розробці проектів нормативно-правових актів, вивченням 
вітчизняного історично-правового розвитку відповідних правових 
інститутів. 

3. За роки існування державної служби незалежної України правове 
регулювання її кадрового забезпечення пройшло наступні етапи розвитку: 
1) правовстановлюючий етап (1991–1998 рр.) – система кадрового 
забезпечення державної служби побудована як єдиний інститут, а спеціальне 
законодавство вперше сформоване; 2) еволюційний етап (1998–2012 рр.) 
відбувається конкретизація створених на першому етапі підінститутів, а також 
суттєва увага приділяється регулюванню питання підготовки кадрів для 
державної служби; 3) сучасний етап (триває з 2012 року) – характеризується 
реалізацією Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 роки, 
прийняттям сучасного та значно досконалішого законодавство про державну 
службу, удосконаленням існуючих процедур, деталізацією правового 
регулювання, адаптацією правового регулювання до принципів європейського 
законодавства. 

4. Принципи правового регулювання кадрового забезпечення державної 
служби України розподіляються на наступні групи: 1) загальні принципи; 
2) принципи державної служби; 3) спеціальні принципи кадрового 
забезпечення державної служби. 

Ознаками групи принципів кадрового забезпечення державної служби є: 
1) встановлення основоположних засад самого процесу кадрового 
забезпечення, із урахуванням особливостей інституту державної служби; 
2) охоплення ними діяльності із працевлаштування, професійної підготовки, 
навчання, прогнозування та інших процедур, що входять до складу кадрового 
забезпечення державної служби; 3) характерність саме для інституту 
державної служби і неможливість застосування для кадрового забезпечення 
інших категорій працівників; 4) регламентація у змісті норм Закону України 
«Про державну службу». 
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5. Мета правового регулювання кадрового забезпечення державної 
служби України – передбачувані і бажані результати правового впливу на 
інститут державної служби, які полягають у його забезпеченні професійними, 
патріотичними, доброчесними, ефективними, політично неупередженими 
кадрами та визначенні стратегічного бачення розвитку механізму формування 
нового покоління державних службовців. 

6. Завдання правового регулювання кадрового забезпечення державної 
служби України: 1) забезпечення залучення професійних, патріотичних, 
доброчесних, ефективних, політично неупереджених кадрів на вакантні посади 
державної служби; 2) регулювання вступу на державну службу шляхом 
конкурсів, стажування, створення відповідного правового підґрунтя; 
3) правове регулювання проходження службової кар’єри, у тому числі 
просування по службі та підвищення рівня професійної компетентності 
державних службовців; 4) правове регулювання соціально-правових гарантій 
та соціальний захист працівників; 5) регламентація діяльності Національного 
агентства України з питань державної служби як центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері державної служби. 

7. Функції правового регулювання кадрового забезпечення державної 
служби України: 1) впорядкувальна функція; 2) розвивальна функція; 
3) захисна функція; 4) моделювальна функція. 

Функція впорядкування комплектації державної служби об’єднує та 
синтезує шляхи, форми і способи вступу громадян на державну службу. Вона 
являє собою сукупність процесів, які здійснюються під час працевлаштування 
державних службовців внаслідок проходження регламентованих процедур та 
встановлення відповідності таких кандидатів стандартам державної служби. 
Функція моделювання розвитку кадрового забезпечення державної служби 
України об’єднує напрями, форми та способи здійснення еволюції кадрового 
забезпечення державної служби. Вона є сукупністю процесів аналітичної 
роботи, моделювання, прогнозування, а також втілення прогресивних методів 
покращення досліджуваного поняття. 

8. Серед гарантій правового регулювання кадрового забезпечення 
державної служби України виділено дві групи: 1) конституційні гарантії. Дану 
групу становлять правові засоби, встановлені державою у змісті 
конституційних норм, що забезпечують право громадян України отримати 
можливість працевлаштуватись на державній службі та захищати дане право у 
встановленому законом порядку. Вона включає наступні гарантії: а) гарантію 
вільного і всебічного розвитку особистості; б) гарантію рівності 
конституційних прав і свобод та рівності перед законом, рівності прав жінки і 
чоловіка; в) гарантію права на працю та вільного її обрання; 2) спеціальні 
гарантії – правові засоби, встановлені державою у змісті норм Закону України 
«Про державну службу», які забезпечують права громадян як учасників 
процесу кадрового забезпечення державної служби України. Таких гарантій 
небагато, і до них відносяться наступні: а) гарантія вступу на посади 
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державної служби виключно за результатами проведення конкурсу; б) гарантія 
оскарження рішення конкурсної комісії у разі не проходження конкурсного 
відбору на зайняття вакантної посади державної служби; в) гарантія 
просування державного службовця по службі із урахуванням професійної 
компетентності; г) гарантія підвищення рівня професійної компетентності 
державних службовців шляхом професійного навчання. 

9. Форми правового регулювання кадрового забезпечення державної 
служби України: 1) нормативна група форм правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби України. Її складають Конституція України, 
Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII) та 
підзаконні нормативно-правові акти (Програма кадрового забезпечення 
державної служби, затверджена Указом Президента України від 10 листопада 
1995 року N 1035/95, Стратегія державної кадрової політики на 2012–2020 
роки, Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
Положення про Національне агентство України з питань державної служби, 
нормативно-правові акти з питань державної служби Національного агентства 
України з питань державної служби); 2) індивідуальна група форм правового 
регулювання кадрового забезпечення державної служби України, яка включає 
впорядкування конкретних ситуацій, що вимагають юридичного вирішення. 
Вона складається з таких індивідуальних правових актів: рішень конкурсної 
комісії про призначення особи на посаду державної служби або про відмову в 
такому призначенні; рішень, наказів (розпоряджень), доручень керівників; 
протоколів Комісії з питань вищого корпусу державної служби; рішень про 
оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби; актів 
про призначення на посаду. 

10. Методи правового регулювання кадрового забезпечення державної 
служби України: 1) спеціальний метод – метод конкурсного відбору; 
2) регламентуючий метод – імперативний метод; 3) розпорядчі методи: 
а) метод субординації; б) метод координації; в) метод реординації. 

Регламентуючий метод правового регулювання кадрового забезпечення 
державної служби України є імперативним. Йому притаманні наступні ознаки: 
1) категорична регламентація поведінки його учасників; 2) учасники не є 
рівними за статусом; 3) метод спрямовується на задоволення 
загальносоціального інтересу у вигляді кадрового забезпечення державної 
служби України; 4) у процесі застосування даного методу одні учасники 
(кандидати на державну службу та державні службовці) виконують вказівки 
інших осіб (законодавців чи посадових осіб органів державної влади). 

Ознаки розпорядчих методів кадрового забезпечення державної служби 
України: 1) охоплення поточної оперативної організаційної роботи; 2) у їх 
основі перебуває розподілення конкретних завдань виконавцям, контроль за їх 
виконанням тощо; 3) застосування як для вертикальних, так і для 
горизонтальних зв’язків. 

11. Правовідносини у сфері кадрового забезпечення державної служби 
України – це індивідуалізовані специфічні вольові суспільні відносини, 
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передбачені нормами Закону України «Про державну службу» й підзаконними 
нормативно-правовими актами, учасники яких характеризуються 
кореспондуючими гарантованими суб’єктивними правами і юридичними 
обов’язками, пов’язаними із призначенням на посаду державної служби, котрі 
виникають з метою забезпечення державної служби професійними, 
патріотичними, доброчесними, ефективними, політично неупередженими 
кадрами й визначення стратегічного бачення розвитку механізму формування 
нового покоління державних службовців. 

12. Структуру правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 
служби України становлять: 1) суб’єкти правовідносин у сфері кадрового 
забезпечення державної служби України; 2) об’єкт правовідносин у сфері 
кадрового забезпечення державної служби України; 3) зміст правовідносин у 
сфері кадрового забезпечення державної служби України; 4) юридичні факти, 
що обумовлюють виникнення, зміну і припинення правовідносин у сфері 
кадрового забезпечення державної служби України. 

13. Суб’єктами правовідносин у сфері кадрового забезпечення 
державної служби України є дві групи сторін, одна із яких, у свою чергу, 
поділяється на такі підгрупи: 1) основні суб’єкти: а) суб’єкти, що 
представляють в правовідносинах у сфері кадрового забезпечення державної 
служби України державу: органи державної влади та місцевого 
самоврядування, у яких наявна вакантна посада державної служби; 
Національне агентство України з питань державної служби; б) суб’єкти, які 
беруть участь у правовідносинах у сфері кадрового забезпечення державної 
служби України, представляючи власні інтереси: особи, які претендують на 
вступ на державну службу; державні службовці, які претендують на 
підвищення рівня професійної компетентності; 2) факультативні суб’єкти: 
а) суб’єкти, які беруть участь в правовідносинах у сфері кадрового 
забезпечення лише у незначній мірі, сприяючи функціонуванню їх окремих 
елементів: Національна академія державного управління при Президентові 
України як вищий навчальний заклад з особливими умовами навчання, що 
здійснює науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки, 
перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних служб; 
інші вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку магістрів за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 
«Публічне управління та адміністрування»; центри перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; 
б) заклади післядипломної освіти. 

14. Об’єктом правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 
служби України є: 1) комплектування державної служби 
висококваліфікованими кадрами, необхідними для реалізації національних 
інтересів та спроможними забезпечити економічний і соціальний розвиток 
держави та розвиток України як демократичної, соціальної держави з 
розвинутою ринковою економікою; 2) реалізація особами, які претендують на 
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вступ на державну службу, та державними службовцями, які претендують на 
підвищення рівня професійної компетентності, своїх прав: на працю, що 
включає можливість заробляти собі на життя працею, яку такі особи обирають 
або на яку вільно погоджуються; на повне здійснення права на працю, що 
означає рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, право 
на професійно-технічне навчання, підготовку і перепідготовку осіб, які 
претендують на вступ на державну службу, та державних службовців, які 
претендують на підвищення рівня професійної компетентності; на належні, 
безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної 
законом. 

15. Зміст правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної 
служби України складають суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів. 
Суб’єктивне право учасника правовідносин у сфері кадрового забезпечення 
державної служби України – встановлена нормами права міра можливої 
поведінки уповноваженої особи для задоволення її інтересів і потреб, яка 
забезпечується відповідними юридичними обов’язками інших (зобов’язаних) 
осіб. Юридичний обов’язок учасника правовідносин у сфері кадрового 
забезпечення державної служби України – це вид і міра його належної 
поведінки, встановлена законом. 

16. Юридичні факти, що обумовлюють виникнення правовідносин у 
сфері кадрового забезпечення державної служби України: 1) подача 
документів у встановленому порядку до конкурсної комісії для участі у 
конкурсі особою, яка бажає взяти участь в ньому – для зайняття вакантних 
посад державної служби особами, які виявили бажання до вступу на державну 
службу та просування державного службовця по службі; 2) прийняття рішення 
органом, у якому працює державний службовець чи посадова особа місцевого 
самоврядування про строк та форму підвищення кваліфікації – для підвищення 
рівня професійної компетентності державних службовців. 

17. Юридичними фактами, що обумовлюють припинення 
правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України, 
є: 1) складення Присяги державного службовця – для осіб, які виявили 
бажання до вступу на державну службу; 2) момент отримання рішення про 
відмову у призначенні на посаду державної служби для осіб, які виявили 
бажання до вступу на державну службу, та для державних службовців, які 
виявили бажання просування по службі та які не зайняли вакантну посаду 
державної служби за результатами конкурсу; 3) незгода особи з рішенням 
про встановлення випробування, внаслідок чого вона вважається такою, що 
відмовилася від зайняття посади державної служби – для осіб, які виявили 
бажання до вступу на державну службу, та для державних службовців, які 
виявили бажання просування по службі; 4) відмова особи від складення 
Присяги державного службовця, внаслідок чого вона вважається такою, що 
відмовилася від зайняття посади державної служби, і акт про її призначення 
на посаду скасовується суб’єктом призначення – для осіб, які виявили 
бажання до вступу на державну службу; 5) звільнення державного 
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службовця з посади до закінчення строку випробування – для осіб, які 
виявили бажання до вступу на державну службу, та для державних 
службовців, які виявили бажання просування по службі; 6) прийняття у 
вигляді указу, постанови, наказу (розпорядження), рішення про призначення 
на посаду – для державних службовців, які виявили бажання просування по 
службі; 7) отримання документа про підвищення рівня професійної 
компетентності – для підвищення рівня професійної компетентності 
державних службовців. 

18. До проблем забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів 
державної служби України, які можуть бути вирішені в інші, окрім 
законодавчого, способи, належать наступні: 1) невідповідність стандартів та 
процедур забезпечення й реалізації трудового потенціалу кадрів державної 
служби України європейським стандартам; 2) недостатнє застосування 
наукових підходів, результатів наукових досліджень для забезпечення та 
реалізації трудового потенціалу кадрів державної служби України; 
3) недостатня відкритість і прозорість системи державної служби, слабкий 
контроль інститутів громадянського суспільства за виконанням державних 
функцій та завдань державної служби України; 4) недосконалість системи 
оплати праці кадрів державної служби України. 

19. Особливостями досвіду правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби Сполучених Штатів Америки є наступні: 
1) підготовка державних службовців відбувається переважно на базі вищих 
навчальних закладів; 2) вступ на державну службу здійснюється у 
конкурсному або ж виключному порядку для особливих категорій 
службовців; 3) державна служба є відкритою, тож кожен, хто бажає 
вступити на державну службу та пройшов відповідну підготовку, може на 
це претендувати. 

Особливостями правового регулювання кадрового забезпечення 
державної служби Канади є такі: 1) близькість до моделі кадрового 
забезпечення державної служби Сполучених Штатів Америки; 2) концентрація 
підготовки державних службовців переважно в університетах, їхніх школах і 
коледжах при існуванні кількох окремих самостійних навчальних центрів; 
3) прийняття спеціального законодавства, яке визначає стандарти навчання, 
підготовки, знань та розвитку державних службовців. 

Правове регулювання кадрового забезпечення державної служби Китаю 
характеризується наступними рисами: 1) значна увага приділяється підготовці 
і підвищенню кваліфікації державних службовців; 2) держава засновує 
спеціальні заклади з підготовки державних службовців, у яких державні 
службовці отримують підготовку в разі призначення на посаду або 
підвищення; 3) навчання відбувається за єдиною програмою. 

Правове регулювання кадрового забезпечення державної служби Японії 
характеризується наступними особливостями: 1) схожість японської моделі з 
китайською; 2) висока престижність працевлаштування на посадах державної 
служби; 3) довічний характер державної служби. 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 
освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 
проблематики правового регулювання кадрового забезпечення державної 
служби України. У роботі з’ясовано правову природу кадрового забезпечення 
державної служби, розкрито сутність та охарактеризовано ознаки даного 
правового явища. З’ясовано основи методології дослідження, передумови 
зародження кадрового забезпечення державної служби та періодизацію 
генезису вказаного питання. 

Проаналізовано систему принципів правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби України, виведено його завдання, функції та 
гарантії. Наведено форми і методи правового регулювання кадрового 
забезпечення державної служби України та охарактеризовано їх зміст. Надано 
аргументацію елементів структури правовідносин у сфері кадрового 
забезпечення державної служби України, а також відмічено специфічні риси 
кожного виду таких правовідносин. Виявлено особливості виникнення, 
розвитку та припинення правовідносин у сфері кадрового забезпечення 
державної служби України. 

Визначено проблеми забезпечення та реалізації трудового потенціалу 
кадрів державної служби України й проблеми притягнення до відповідальності 
працівників державної служби України та вказано на обґрунтовані шляхи їх 
вирішення. Сформовано напрями оптимізації правового регулювання 
кадрового забезпечення державної служби України за національним 
законодавством. Виокремлено напрями запозичення позитивного 
європейського та світового досвіду у національне трудове законодавство у 
сфері дослідження. 

Ключові слова: правове регулювання, трудові відносини, кадрове 
забезпечення, державна служба, праця, державний службовець, трудове 
законодавство. 
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Андреев А.В. Проблемы правового регулирования кадрового 

обеспечения государственной службы Украины. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 
обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 
проблематики правового регулирования кадрового обеспечения 
государственной службы Украины. В работе выяснена правовая природа 
кадрового обеспечения государственной службы, раскрыта сущность и 
охарактеризованы признаки данного правового явления. Установлены 
основы методологии исследования, предпосылки зарождения кадрового 
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обеспечения государственной службы и периодизация генезиса указанного 
вопроса. 

Обосновано, что цель правового регулирования кадрового обеспечения 
государственной службы Украины – предсказуемые и желаемые результаты 
правового воздействия на институт государственной службы, заключающиеся 
в его обеспечении профессиональными, патриотическими, добродетельными, 
эффективными, политически беспристрастными кадрами, и определении 
стратегического видения развития механизма формирования нового поколения 
государственных служащих. 

Признаками группы принципов кадрового обеспечения государственной 
службы являются следующие: 1) установление основных принципов самого 
процесса кадрового обеспечения, с учетом особенностей института 
государственной службы; 2) охват ими деятельности по трудоустройству, 
профессиональной подготовке, обучению, прогнозированию и другим 
процедурам, входящим в состав кадрового обеспечения государственной 
службы; 3) характерность именно для института государственной службы и 
невозможность применения для кадрового обеспечения других категорий 
работников; 4) регламентация в нормах Закона Украины «О государственной 
службе». 

Проанализирована система принципов правового регулирования 
кадрового обеспечения государственной службы Украины, выведены его 
задачи, функции и гарантии. Приведены формы и методы правового 
регулирования кадрового обеспечения государственной службы Украины и 
охарактеризовано их содержание. Предоставлена аргументация элементов 
структуры правоотношений в сфере кадрового обеспечения государственной 
службы Украины, а также отмечены специфические черты каждого вида таких 
правоотношений. Выявлены особенности возникновения, развития и 
прекращения правоотношений в сфере кадрового обеспечения 
государственной службы Украины. 

Установлено, что специальными признаками кадрового обеспечения 
государственной службы являются: 1) повышенные требования к 
претендентам в сфере кадрового обеспечения государственной службы; 
2) конкурсная процедура реализации кадрового обеспечения в сфере 
государственной службы; 3) участие представителей гражданского общества в 
кадровом обеспечении государственной службы Украины. 

К проблемам обеспечения и реализации трудового потенциала кадров 
государственной службы Украины, которые могут быть решены другими, 
кроме законодательного, способами, относятся следующие: 1) несоответствие 
стандартов и процедур обеспечения и реализации трудового потенциала 
кадров государственной службы Украины европейским стандартам; 
2) недостаточное применение научных подходов, результатов научных 
исследований для обеспечения и реализации трудового потенциала кадров 
государственной службы Украины; 3) недостаточная открытость и 
прозрачность системы государственной службы, слабый контроль институтов 
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гражданского общества за выполнением государственных функций и задач 
государственной службы Украины; 4) несовершенство системы оплаты труда 
кадров государственной службы Украины. 

Определены проблемы обеспечения и реализации трудового потенциала 
кадров государственной службы Украины и проблемы привлечения к 
ответственности работников государственной службы Украины, а также 
указаны обоснованные пути их решения. Сформированы направления 
оптимизации правового регулирования кадрового обеспечения 
государственной службы Украины по национальному законодательству. 
Выделены направления заимствования положительного европейского и 
мирового опыта в национальное трудовое законодательство в сфере 
исследования. 

Ключевые слова: правовое регулирование, трудовые отношения, 
кадровое обеспечение, государственная служба, работа, государственный 
служащий, трудовое законодательство. 

 
ANNOTATION 

 
Andreev A.V. Problems of legal regulation of personnel support of the 

civil service of Ukraine. – The manuscript. 
The dissertation for the scientific degree of the Doctor of Law in specialty 

12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National 
University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 
2019. 

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 
problems of legal regulation of personnel support of the civil service of Ukraine. 
The paper deals with the legal nature of the civil service staffing, reveals the nature 
and characterizes the features of this legal phenomenon. The basics of the research 
methodology, the prerequisites for the emergence of public service staffing and the 
periodization of the genesis of the issue are clarified. 

The system of principles of legal regulation of personnel support of the civil 
service of Ukraine is analyzed, its tasks, functions and guarantees are outlined. The 
forms and methods of legal regulation of personnel support of the civil service of 
Ukraine are presented and their content is characterized. The arguments of the 
elements of the structure of legal relations in the sphere of personnel support of the 
civil service of Ukraine are given, as well as the specific features of each type of 
such legal relations are noted. The peculiarities of emergence, development and 
termination of legal relations in the sphere of personnel support of the civil service 
of Ukraine are revealed. 

The problems of providing and realizing the labor potential of the civil service 
of Ukraine and the problems of bringing to account the employees of the civil 
service of Ukraine are identified and the justified ways of their solution are 
indicated. The directions of optimization of legal regulation of the personnel support 
of the civil service of Ukraine under the national legislation have been formed. The 
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directions of borrowing positive European and world experience into national labor 
legislation in the field of research are distinguished. 

Key words: legal regulation, labor relations, human resources, public service, 
labor, civil servant, labor legislation. 
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